Demo-versie van het Moestuin e-boek

Introductie

Introductie
Beste lezer(es),
Om een indruk te geven van mijn Moestuin eboek 4e druk, wordt deze demo gratis
verspreid. Er staat maar een klein deel van het
definitieve boek in, dit zal ongeveer 1.000
pagina's beslaan met rond 500 foto's. Het boek is
zo ontworpen dat je het ook heel goed kunt lezen
op een smartphone.
Een andere bijzonderheid is de prijs. Zou het
boek in papieren versie verschijnen dan was een
bedrag van € 30.- wel het minimum. Nu bied ik
het boek aan voor € 4,99. Dit kon alleen door het
boek binnen ons familieverband te maken, er is
geen buitenstaander aan te pas gekomen.
Ook bijzonder is de koppeling aan een groot
aantal YouTube filmpjes. Die laten nog eens
uitvoerig zien hoe je de groenten kunt kweken.
De filmpjes hebben we ook zelf gemaakt.
Uiteraard vinden wij het prettig als deze demo op
ruime schaal wordt verspreid. Wilt u het
complete boek bestellen, ga dan naar
www.HerwigGarden.info. Daar staan ook nog
enkele andere digitale tuinboeken.
Veel leesplezier, Rob Herwig
moestuin e-boek demo-versie copyright Rob Herwig
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Famile Herwig:
100 jaar

© Uitgever Rob Herwig heeft het kopieerrecht van de tekst in dit
Moestuin e-boek. De foto's vallen onder het copyright van
Modeste en Rob Herwig. Kopiëren van dit boek voor eigen
gebruik, zoals het maken van kopieën voor tablet, smartphone,
etc. is uitdrukkelijk toegestaan.
Kopiëren en doorgeven aan derden is verboden en dit geldt
uiteraard ook voor het apart verspreiden van tekst en foto's. Het
Europese Hof van Justitie verbiedt in zijn arrest van 10 april 2014
dit kopiëren of illegaal downloaden uit "ongeoorloofde bron".
Ongewenste gevolgen van de verspreiding zijn voor rekening en
risico van de verspreider.

tuinboeken

moestuin e-boek copyright Rob Herwig

004

moestuin e-boek copyright Rob Herwig

005

Moestuin e-boek

Voorwoord

Voorwoord & Inleiding
Er wordt ons altijd verteld dat groente eten heel
noodzakelijk is, dat het supergezond is en
onmisbaar vanwege de vele vitaminen en
mineralen. Onzin, die vitaminen haal je wel uit
dat potje multivitaminen dat tegenwoordig op
bijna elke ontbijttafel is te vinden. Ook de
mineralen waarvan je maar heel weinig nodig
hebt, spoorelementen
zoals zoals zink,
molybdeen, chroom, die
zitten ook al in dat
potje.

In de beroemde 'schijf van vijf'
staat wat je MOET eten, wil je
gezond blijven

En de mineralen waar je iets meer van nodig
hebt, zoals calcium, fosfor, kalium, die zitten wel
in het andere voedsel dat je elke dag eet.
Hetzelfde geldt voor de eiwitten, de koolhydraten
en de vetten, die krijgen we genoeg binnen
zonder groente te eten.
Zelfs prebiotica hoef je niet persé uit groente te
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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halen, ze zitten ook in graanproducten. En als je
dat wilt, kun je een zakje kopen bij de drogist.
Alleen de vezels, die zou je kunnen missen
wanneer je verder niet voldoende vezelrijk
voedsel eet, zoals volkorenbrood of knäckebrøt.
Meer groente en fruit
eten verlaagt de kans
op onder andere harten vaatziekten. Ja, als
je veel groente eet dan
heeft je maag minder
ruimte voor fastfood
voedsel, dat deze
ziekten wél
veroorzaakt. Je leeft
dus niet gezonder door
het eten van veel
groente, maar doordat
je minder slecht
voedsel inneemt!
Prof. dr. Martijn Katan, hoogleraar
voedingsleer

Dit is ook de mening van professor Katan,
hoogleraar voedingsleer. In zijn boek Wat is nu
gezond, zegt hij dat groente vooral goed is om
wat er NIET in zit. Met andere woorden: groente
heeft weinig calorieën en weinig ongezonde
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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stoffen zoals vetten en suikers. Als je er maar
veel van eet dan heb je geen trek meer om al die
ongezonde troep te eten.
Groente eten is prima, heel
verstandig, het kan helemaal
geen kwaad, maar absoluut
nodig is het niet, is mijn
conclusie. We moeten dus
ophouden om vooral
kinderen wijs te maken dat
ze beslist groente moeten
eten om niet ongezond te
worden en ellendig dood te
gaan.
Het boek van Prof. Katan

Stop alsjeblieft met roepen dat ze hun bord
doodgekookte spruitjes moeten leegeten. Als
kinderen geen groente willen eten dan hebben ze
groot gelijk: de meeste groenten smaken
nergens meer naar. Ik leg nog wel uit hoe dat zo
is gekomen.
Waarom dan toch groente eten?
Groente moet je eten voor de smaak, groente
kan echt heel lekker zijn. Er is alleen 1 probleem:
groente is lang niet meer zo lekker als groente
kan zijn. Je merkt het misschien niet omdat je
smaak is 'aangepast' door de voedselindustrie.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Kinderen hebben het door, volwassen zijn al
geconditioneerd.
Zelf groente kweken biedt ons de gelegenheid te
ontsnappen aan minderwaardige producten die
ons door de voedselindustrie in de maag worden
gesplitst. Ik sta niet alleen in mijn opvattingen
over groente, velen hebben het door en daarom
is de belangstelling voor het zelf kweken van
groente groeiende. Alleen zó kom je erachter hoe
lekker groente kan zijn.
Als ik in het voorjaar die
verse, kleine peultjes van
de struikjes mag plukken,
ze zorgvuldig van de
draden ontdoe en bereid,
dan heb ik een geweldige
avond! Wat een verschil
met die afschuwelijke, in
doosjes verpakte peultjes
die na een lange reis uit
Zimbabwe in de winkel
arriveren en daar nog
eens een weekje of wat
hebben gelegen.
Boven de boontjes en kool uit Afrika.
Onderste foto laat de zelfgekweekte
peultjes zien.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Mensen worden ook nog eens door de media
overspoeld met negatieve berichten over
groente. Alles zou met de vreselijkste giften
bespoten zijn, na twee happen val je dood van je
stoel. Lijkt mij behoorlijk overdreven allemaal,
groente is volgens mij absoluut veilig om te eten.
Maar die verhalen stimuleren niet bepaald om
groente in de winkel te kopen. Verbouw je zelf,
dan weet je precies hoe er is gekweekt.
Waarom dit boek
Hoezo zou je nog een boek kopen, alles is
immers op het internet te vinden. Kijk een
filmpje en je weet hoe het moet. Mee eens,
daarom heb ik ook meer dan honderd filmpjes op
YouTube gezet die laten zien hoe je een bepaalde
groente kunt kweken. Maar in dat filmpje kan ik
niet alles vertellen over die groente, dan zou het
veel te lang worden. Daarom is het goed om
ernaast een boek te hebben.
Een boek levert je veel sneller de info die je
nodig hebt dan googelen. Daarmee ben je uren
aan het zoeken en vind je vervolgens allerlei
tegenstrijdige adviezen. En een hoop onzin. Niet
zo vreemd, iedere kwezel kan immers over elk
onderwerp een verhaal maken maar dat zegt nog
niet dat het inhoudelijk iets voorstelt.
Vandaar dat ik nog eens graag mijn lange
ervaring in het moestuinieren ter beschikking wil
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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stellen, nu niet op papier, maar in een e-boek.
Dat heb ik zelf gemaakt, er is geen uitgever aan
te pas gekomen. Alleen heeft mijn dochter
Modeste me flink geholpen met haar prachtige
foto's. En mijn echtgenote Karen stond model in
de YouTube filmpjes, waarnaar in het boek wordt
gelinkt. Door dit in eigen beheer te maken kan ik
het omvangrijke boek voor een lage prijs
aanbieden.
Ik heb het boek zó vorm gegeven dat het
makkelijk te lezen is op alle media, ook op je
smartphone. Vandaar die grote letters. Lees je
vanaf een groot scherm op je bureau, zeg dan
tegen Acrobat Reader dat hij 2 of zelfs 4 pagina's
tegelijk op je screen laat zien. De foto's heb ik
lekker scherp gelaten maar ik heb er wel mijn
naam doorheen gezet tegen het gappen.
Dit boek is niet beveiligd, elke beveiliging is
makkelijk te kraken, dus zinloos. Ik vertrouw er
op dat je je vrienden en kennissen ook gewoon
laat betalen, kan ik weer doorgaan, het boek
updaten en nog meer e-books over tuinieren
maken.
Veel succes gewenst met je moestuin door
Rob Herwig, najaar 2014.
4e, geheel gereviseerde en uitgebreide druk,
voorjaar 2021.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Zelfgekweekte groenten smaken bijna alttijd beter

Smaak
Je zult het wel met mij eens zijn als ik beweer
dat nog maar weinig mensen zelf groente kweken
om geld te sparen. Tenzij je het flink groot opzet
bespaar je ook helemaal geen geld, dat kan
iedereen narekenen. Waarom dan wel. Het is een
mooie hobby om iets te zien opgroeien en, nog
belangrijker, zelf gekweekte groenten smaken
een stuk beter.
Hoe dat zo is gekomen ligt aan het grootschalige,
economische denken. Groente wordt door steeds
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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grotere bedrijven gekweekt, dat is efficiënter. En
die grote bedrijven huren slimme mensen in, ook
universiteiten, om het productieproces te
stroomlijnen. Dat gaat van rassen die meer
opbrengen tot super handige kweekmethoden.
Allemaal heel leuk voor de kwekers, ze zullen op
die manier makkelijk een paar centen verdienen
en dat is wel nodig ook. Want ze worden
genadeloos uitgebuit door de supermarkten, die
maar al te graag stunten met de groenteprijzen.
Drie komkommers voor 90 cent, wil jij ze daar
voor kweken?
Wat hebben de consumenten aan die
economische manier van kweken? Is er bij de
selectie van de zaden, bij de kweekmethoden, bij
de bemesting, ook gelet op de smaak van de
groenten? Nee, bijna nooit. Smaak speelt in dat
hele productieproces een ondergeschikte rol. Ga
je smaak op nummer 1 zetten, dan gaat de
efficiency een paar nummers opschuiven, en dat
kost geld.
Het is allemaal heel geleidelijk gegaan, de laatste
70 jaar. De meeste consumenten hebben dan ook
helemaal niet gemerkt dat de smaak van
groenten naar een dieptepunt is gezonken. Ze
zijn als het ware geconditioneerd. Heel af en toe
lees je wel eens kritiek over de groenten maar
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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De meeste televisiekoks lopen volledig aan de leiband van de
voedselproducenten. Het is dus gewoon tell-sell.

over het algemeen kauwen we alles probleemloos
weg. En daarbij worden we op het 'goede pad'
gezet door de televisiekoks. Elke dag is er wel
zo'n meisje in een bloemetjesjurk dat elke twee
zinnen lekker zegt. Vol overtuiging houdt ze ons
een volkomen onrijpe tomaat voor, daar gaat ze
iets heel lekkerrrs mee maken. Van te voren weet
ze al dat het gerecht heerlijk wordt. Aan het slot
van dat stukje kookkomedie wordt het eten op
een dikke hoop op het bord gekwakt, liefst alles
door elkaar. Daar gaat alle moeite die topkoks als
Cas Spijkers en Robert Kranenborg voor ons
hebben genomen.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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De volgende dag is er weer zo'n kok, nu met een
baardje. Hij maakt iets met groenten en ja, die
zijn inderdaad allemaal heerlijk. Hij kookt en bakt
een tijdje en dan komt hij met een schaaltje
gevuld met pepers, sojasaus, gember, etc. Zo,
zegt hij, nu ga ik de smaak toevoegen.
Ja, als je zulke voorlichters hun werk laat doen
dan hoeft geen enkele kweker zich zorgen te
maken. Alles is en blijft heerlijk.
Mij is het verhaal bekend van een groentekweker
met duizenden meters kassen die met succes
kweekte voor de supermarkt. Zijn groenten
glommen in de kisten zodat de klanten zeer
tevreden waren. Alles zag er immers prima uit?
Maar zelf had hij een klein veldje achter zijn huis
waar hij groenten kweekte voor eigen gebruik.
Dezelfde groenten die hij ook in de kas had
staan, maar dan met smaak. Die kon hij in de
kas, met zijn op steenwol substraat en
kunstmatige voeding gekweekte producten niet
bereiken.
En zo is het nog steeds. Kwekers beweren wel
dat hun groenten van uitstekende kwaliteit zijn
maar daarmee kunnen ze onmogelijk de smaak
bedoelen. Die zit er namelijk niet meer aan, of
heel weinig. De biologische groenten hebben
wellicht een beetje meer smaak, maar ook daar
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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laat de kwaliteit te wensen over. Om smakelijke
groenten te kweken moet je zelf aan de slag, er
zit niets anders op.

Groenten uit de supermarkt hebben minder smaak dan zelf
gekweekte groenten en ze zijn zelden onbespoten

Gelukkig is er ook een stroming die terug wil
naar de ouderwetse groenten, vlees en vis. De
bekendste groep is die van Slow Food, in 1989
opgericht door de Italiaan Carlo Petrini. Deze
vereniging zet zich af tegen goedkope methoden
van voedselproductie. Men wil terug naar
respectvolle cultuur van voedsel met smaak.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Sommige mensen willen dat ook, jij weet dat
waarschijnlijk ook al, anders was je niet zelf
groente gaan kweken. Groot gelijk, nu nog even
uitleggen waarom massaal gekweekte producten
geen smaak meer hebben.
Kiloknallers
De meeste groenten worden verhandeld per kilo.
Veel kilo's krijg je door flink te bemesten, vooral
met stikstof. En stikstof is heel goedkoop. Met
stikstof groeien de planten harder maar dan zit
er ook veel meer water in. Water maakt groente
en fruit zwaarder en omdat alles per gewicht
wordt verhandeld, krijgt de kweker meer geld als
hij meer stikstof geeft. Daarbij wordt vergeten
dat veel water ook de smaak verdunt. Kun je
kiezen tussen een grote en een kleine appel van
hetzelfde ras, dan proef je het verschil. De
meeste consumenten zijn al zo ver afgedreven
van dit simpele inzicht dat ze altijd voor de
grootste appel kiezen, die er het mooist uitziet.
Tja..
Waarschijnlijk heeft men er nooit over nagedacht
om groenten per stuk te verkopen. Ik bedoel:
van de kweker naar de handel, geen kilo's, maar
stuks. Ik weet wel dat dit een beetje lastig is bij
rode bessen, maar je zou kunnen beginnen met
kolen, appels en dan eens kijken of het bevalt en
of de smaak terug komt. Handel in stuks zou de
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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drijfveer wegnemen om zoveel mogelijk kilo's te
produceren. Of daarna de groentezaak weer in
kilo's verkoopt maakt dan niets meer uit.
Eigenlijk betekent deze kilohandel het failliet van
de hele voedingsindustrie, want het
bovenstaande verhaal kun je net zo goed
toepassen op gevogelte, vlees en kweekvis, daar
gaat het ook om de kilo's en niet om de smaak.
Alles wordt volgepompt met water: kiloknallers.
Ook biologische kwekers zijn gevoelig voor wat
extra geld. Hoewel hun groenten meestal wat
kleiner zijn dan de reuzenappels in de
supermarkt, en dus beter van smaak, hebben
ook zij te maken met die verleidelijke handel in
kilo's. Kleine biologische kwekers hebben het niet
al te breed, de neiging is dus groot om een
beetje extra van die biologische mest te geven.
Een tweede fout is dat veel groenten in een kas
worden gekweekt terwijl ze veel lekkerder
zouden zijn als ze buiten zouden groeien. Kassla
is laf van smaak, teveel verwend.
De derde oorzaak voor gebrek aan smaak is dat
kwekers kiezen voor rassen die makkelijk te
transporteren zijn en die lang goed blijven. De
supermarkt eist tomaten die onbeschadigd zijn
en dus worden ze half rauw geoogst, dan zijn ze
sterker. Dat ze veel lekkerder zijn als je ze rijp
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Tomaten op kunstmatig substraat, kunstmatige bemesting, ideaal!

plukt weet de kweker ook wel, maar dan komen
ze kapot aan in de winkel en zijn ze na twee
dagen bedorven. Daarom ben jij gedwongen half
rauwe tomaten te eten. Is toch totaal belachelijk
als je er even over nadenkt!
Dan hebben we nog dat akelige kweken op
kunstmatig substraat, hydrocultuur, meestal op
steenwol waar een lauw sopje van kunstmest
doorheen loopt. De planten liggen aan het infuus,
dat is het. Ideaal om planten zo veel mogelijk op
te jagen, tomaten tot wel 10 meter hoog!

moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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Ik heb niets tegen kunstmest, maar in de volle
grond spelen toch nog een paar andere
elementen dan kunstmest een rol en die dragen
wezenlijk bij aan de smaak. Wijnboeren hebben
het altijd over terroir, als zij op steenwol zouden
kweken werden ze afgeschoten. Zelfs het
strooien van wat kunstmest onder de
druivenranken is bij goede wijn interdit. Waarom
zou bij tomaten en komkommers terroir geen rol
spelen? Biologische tuinders mogen gelukkig niet
op steenwol kweken, hulde!
Alle moderne kweekmethoden worden niet alleen
ijverig gepropageerd door de televisiekoks, maar
ook door organisaties als Het Kleine Loo, dat
lesmateriaal voor de scholen maakt. Zo worden
onze kindjes al op jonge leeftijd in de juiste pas
gezet om later kritiekloos dat smakeloze voedsel
weg te happen.
Als je me niet gelooft, koop dan eens een bakje
tuinkers in de winkel dat op kunstmatig substraat
is gekweekt. En zaai een beetje tuinkers in de
tuin. Dan proef je het verschil. Natuurlijk werkt
dat met andere groenten precies zo!
Om zelf maximaal smaak te verkrijgen moet je
om te beginnen uitgaan van rassen met bijzonder
goede smaak. Dat is niet zo simpel, maar na enig
zoeken op het internet zul je zien dat er wel
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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degelijk smaak-contests zijn voor bijvoorbeeld
aardappelen en tomaten.
Veel mensen weten wel dat Opperdoezer piepers
heel lekker zijn, Doré een prima vroege
aardappel is en
Woudster een kruimige
late gele knol met veel
smaak. Maar er is veel
en veel meer, zoek ze,
koop ze en proef ze
allemaal, je koopt nooit
meer een pieper in de
winkel!
Courtesy: www.Aardappelenbezorgen.nl

De 'Opperdoezer Ronde' kun je
gewoon online bestellen

En zo is het ook met andere groenten, er is
tussen de verschillende rassen erg veel verschil
in smaak. Hoe dat komt? Wel, veel rassen
worden speciaal gekweekt omdat ze meer
opbrengst geven. Dat staat nota bene ook nog
als pluspunt in de zaadcatalogi voor particulieren!
Ze worden zelden gekweekt vanwege de betere
smaak, het zijn meestal de oudere rassen die bij
nader onderzoek de meeste smaak blijken te
hebben.
Boontjes worden zo veredeld dat ze mooi
gelijkmatig van vorm zijn, dat ze resistent zijn
tegen een aantal ziekten, dat er heel veel aan de
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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plant komen. Kweken bij ons is te veel moeite,
daarom komen ze uit Kenia of een ander
Afrikaans land. Weet jij veel wat er daar allemaal
overheen is gespoten? Op smaak wordt niet meer
gelet, daar beginnen die kwekers niet meer aan.
Gelukkig zijn ze er nog, die oude rassen, ik ben
niet de enige die zich druk maakt om het
verloren gaan van de smaak. Koop die oude
rassen en neem wat aantastingen voor lief.
Dan maar een beetje spuiten met een biologisch
middel. Veel minder erg dan het gebrek aan
smaak. Zelf heb ik veel liever een product met
Palmkool 'Nero di Toscane', kool met een bijzondere smaak

moestuin e-boek copyright Rob Herwig

022

Inleiding, handleiding

Smaak

goede smaak dat bespoten is (mooi glas wijn)
dan een onbespoten groente van een ras zonder
smaak. Van twee kwaden moet je altijd het
minste kiezen volgens mij.
Vergeten groenten
Er is een grote belangstelling voor groenten van
vroeger, die in het vergeetboek zijn geraakt. En
het is heel fijn dat er zaadleveranciers zijn die
flink wat van die oude soorten en rassen
aanbieden. Ik heb ook een aantal van die
vergeten groenten in dit boek opgenomen, zoals
haverwortel, spinaziezuring, enz.
Maar lang niet alle vergeten groenten zijn de
moeite waard om te telen. Bedenk ook wat de
oorzaak is dat ze vergeten zijn. Veel van die
groenten zijn gewoon een soort onkruid, niet te
vreten! Al roept een kweker nog zo hard dat
melde heerlijk is, geef mij maar spinazie.
Zelf smaak kweken
Je kweektechniek is belangrijk. Begin met een
goede, gezonde grond, vol met natuurlijke mest,
compost, goede structuur, zonnige plek, enz.
Kunstmest hoeft er niet aan te pas te komen.
Alleen wanneer een grondonderzoek uitwijst dat
er bijvoorbeeld veel te weinig kali in de bodem
zit dan moet je kali toevoegen. Maar dat kan ook
nog met een organische kalibemesting,
bijvoorbeeld Vinassekali. Zorg verder dat de
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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kalktoestand in orde is. Meer over gezonde grond
achterin dit boek.
Kies rassen met smaak. Dit kunnen ook F1
rassen zijn, lang niet alle F1 rassen zijn
smakeloos, al zijn ze meestal gekweekt vanwege
andere eigenschappen. Er is veel gepubliceerd op
het gebied van rassenkeuze.
Als de gewassen aan de groei zijn zorg dan voor
goed onderhoud, bemest een beetje bij als het
nodig is maar probeer niet om een grote
opbrengst te krijgen of veel kilo's te kweken. Je
hoeft de kunstmest niet te schuwen, die bederft
de smaak niet, maar het teveel aan kunstmest,
dat nekt je. En gebruik je liever natuurlijke mest,
zoals bloedmeel, gebruik dan ook niet te veel
want dat is net zo funest voor de smaak.
Tenslotte: oogst op tijd. Voor veel groenten
betekent dat: vóórdat ze rijp zijn. Doperwtjes
bijvoorbeeld, moet je eten voordat ze volwassen
zijn. Anders krijg je van die grote, melige
knikkers waar ze in Groot-Brittannië zo dol op
zijn. Courgette moet je eten als de vrucht 10-12
cm lang is, of nog kleiner. Maar tomaten en
paprika's kun je beter oogsten als ze wèl
helemaal rijp zijn. Bij elke groente heb ik tips
gegeven voor het oogsten en bewaren, maak
daar gebruik van.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig
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De kwaliteit
Bij een aantal groenten heb ik een aparte alinea
'Kwaliteit' toegevoegd. Daar bespreek ik waar je
op moet letten bij het kiezen van groenten in de
winkel en uiteraard ook bij het zelf kweken
ervan.
Beste moestuinier, de economie heeft gefaald, nu
ben jij de enige die de smaak nog kan redden.
Een mooie taak rust op je schouders: 'hoeder van
de smaak'. Aan de slag!
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Kropsla kun je makkelijk zelf kweken, kijk bij Kropsla

Blad- en steelgewassen, inleiding
In dit hoofdstuk gaat het over groenteplanten
waarvan de bovengronds groeiende bladeren of
stelen voor de consumptie bestemd zijn. Dit is
een heel belangrijke groep van groenten,
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waarvan vooral soorten als sla, spinazie en
andijvie nauwelijks mogen ontbreken in de
moestuin. Al deze planten zijn vrij makkelijk te
kweken, hebben een betrekkelijk korte kweektijd
en vaak kun je meerdere keren per jaar oogsten.
Zo kun je spinazie heel goed een keer in het
vroege voorjaar kweken en nog een tweede keer
in de herfst.
Bij het geslacht kool, Brassica, vinden we,
behalve kropvormige kolen, ook heel veel bladen steelkool. Ik heb deze groenten in het
hoofdstuk Blad- en steelkool ondergebracht
omdat het allemaal Brassica is. Ziet er wellicht
niet uit als kool, maar is het wel degelijk.
Blad- en steelgewassen willen ook wel eens
bloemen maken, maar over het algemeen is dat
ongewenst. Dit zogeheten ‘schieten’ wordt
meestal veroorzaakt door op een verkeerd
moment te zaaien of door het verkeerde ras te
gebruiken. Volg de aanwijzingen die ik bij de
beschrijvingen geef om dit te vermijden.
Om veel blad te produceren is een voldoende
hoeveelheid stikstof nodig. Bladgewassen zijn
dan ook altijd te vinden in groep A als het om
wisselteelt gaat. Ze zijn veeleisend. Maar te veel
stikstof kan leiden tot ongewenste vorming van
nitriet in het blad. Dit komt doordat de
toegevoegde stikstof niet snel genoeg gebruikt
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kan worden voor de uitgroei van de plant. De
nitraten worden dan in de vorm van het giftige
nitriet opgeslagen in het blad. Je kunt het soms
zien aan de ongezond donkere kleur van het loof.
Vooral gevaarlijk voor baby's.
Wees dus alert, bemest
altijd met heel kleine
beetjes en nooit met
veel ineens. Te veel
mest verpest ook de
smaak, zoals ik al in het
hoofdstuk over smaak
heb uitgelegd.
Als je kunstmest wilt gebruiken,
neem dan heel weinig. Dit is al veel
te veel tegelijk

Gebruik daarom bij voorkeur niet meer dan de
helft van de op de verpakking aanbevolen
hoeveelheid, maakt niet uit of het nu chemische
of biologische mest is. Meer over bemesting in
het nawerk onder Voedsel voor planten.
Hoe sappiger en zachter het blad, des te
aantrekkelijker is het ook voor zuigende
parasieten, zoals bladluizen. Die kunnen we dan
ook vaak op bladgewassen aantreffen. Gelukkig
zijn luizen makkelijk te bestrijden, zelfs met
zeepspiritus of brandnetelgier. De volgende dag
kun je al oogsten, afwassen en opeten.
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Planten met zacht blad groeien graag op een
beschut plekje en ze hebben een hekel aan al te
felle zon. In Zuid-Frankrijk kan ik zachte sla in de
zomer alleen kweken onder een soort
schaduwtent, anders komt er weinig van terecht.
Sla met hard blad, Romaine of Batavia, kan beter
tegen de zon en de warmte.
Van alle eetbare blad- en stengelgewassen is
slechts een heel klein gedeelte in de supermarkt
of groentezaak te koop. En het lijkt wel of de
keus steeds minder wordt. Kweek je zelf dan kun
je eens stengelsla op tafel zetten, of NieuwZeelandse spinazie, winterpostelein, waterkers…
Variatie op tafel! Geweldig toch?

Waterkers is duur,
wordt in de winkel
vaak per ons
verkocht. Maar heel
makkelijk zelf te
kweken en je koopt
1.000 zaden voor
slechts 2 euro! Kijk
verderop bij
Waterkers.
029
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Kropsla
Lactuca sativa var. capitata
Kropsla is een variant van het oorspronkelijke
slaplantje, dat helemaal geen mooie, ronde krop
maakte. Van lieverlee is de krop erin gekweekt
en dat ding zijn we kropsla gaan noemen. Later
is er weer variatie gekweekt in kleur, hardheid
van het blad, vorm, vroege of late oogstbaarheid.
Zo zijn duizenden vormen ontstaan, rassen of
cultivars genaamd (geen variëteiten of soorten!).
Kropsla 'Benita'
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Kwaliteit
In smaak is er nauwelijks verschil tussen alle
slarassen, wel in mondgevoel. Ook de andere slavarianten, die ik verderop bespreek, smaken
ongeveer hetzelfde.
Sla met supermals blad is moeilijk verhandelbaar
omdat de kroppen snel beschadigen tijdens het
transport. Zo is het langzamerhand die kant
opgegaan dat transportgemak het heeft
gewonnen van smaak of andere eetkwaliteit. Ook
makkelijk produceren (grote opbrengst, weinig
ziekten) is goed voor de omzet, dit alles uiteraard
niet in het belang van de consument.
Allemaal redenen om zelf sla te gaan kweken,
moeilijk is het niet en je kunt sla oogsten van
mei tot in november, langer zelfs als je een kasje
of koude bak bezit.
Rassen
Ik ga geen slarassen aanbevelen, behoudens
wellicht een enkele uitzondering. Want rassen
komen en gaan, kwekers zoeken constant naar
verbeteringen en de catalogi vertonen elk jaar
wijzigingen. Natuurlijk zijn er ook rassen die
veelgevraagd worden en die heel lang meegaan
zoals ‘Wonder der 4 Jaargetijden’ of ‘Milan’. Maar
dit zegt helemaal niet dat deze slarassen beter
zijn dan nieuwere rassen, dat zou je allemaal zelf
uit moeten proberen. Struin het internet af.
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Kropsla 'Wonder
van 4 Jaargetijden

Het onderscheid dat we kunnen maken is in de
eerste plaats naar teeltmoment. Zo is er kassla,
geschikt om onder glas te telen, sla voor vroege
teelt buiten, voor zomerteelt buiten, voor
herfstteelt en voor winterteelt, waarbij de sla in
de herfst wordt gezaaid, vorstvrij overwintert en
in het vroege voorjaar geoogst kan worden. En
dan bestaan er ook nog ‘all seasons’ rassen, die
geschikt zijn voor elke cultuur. Een goede
webwinkel geeft aan welk ras voor welke teelt
geschikt is.
Een tweede onderscheid kunnen we maken naar
de kleur van het blad, groen, geel of roodpaars.
Weinig verschil in smaak, wel mooi voor
afwisseling op het bord.
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Als derde kunnen we kijken naar de hardheid van
het blad: botermals, stevig of hard. Hoe harder
het blad, des te beter is de sla bestand tegen
veel zon en harde wind. Wellicht op het Griekse
eiland Cos is zulke sla voor het eerst gekweekt.
Angelsaksen spreken dan ook van 'Cos Lettuce'.
Via Rome kwam die sla naar West-Europa,
vandaar ook de naam 'Romaine' voor deze
stevige sla. 'Batavia' is een naam die veel in
Frankrijk voor deze sla wordt gebruikt, het blad
vrij dik, gebobbeld en knapperig. Bij ons in de
winkels zie je vaak een kleine variant, met enkele
stuks bijeen in een bakje, bekend als 'Little
Gem'.
Sla met heel
zacht, mals
blad is er
ook, die
noemt men
in Engeland
‘Butterhead’.

Er bestaan
enorm veel
verschillende
bladvormen en
-kleuren bij sla.
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Een heel ander onderscheid kunnen we maken
naar ziekteresistentie. Zo zijn er bladluis
resistente rassen, virus resistente slarassen, enz.
Grondsoort
Sla kan op elke grondsoort groeien zolang die
maar voldoende vochthoudend is. Tijdens de
groei is namelijk veel water nodig. Hoe zachter
het blad, des te meer vocht verdampt de plant en
dat is nou precies de reden waarom sla met
stugger blad beter tegen de zon kan. Stagnerend
water is echter verkeerd.
De bodem moet, behalve voldoende organisch
materiaal, ook kalk bevatten: een pH van 6,5 7,5 is ideaal. Verder moeten alle gebruikelijke
voedingsstoffen aanwezig zijn, vooral stikstof is
belangrijk. Geef je echter te veel stikstof, dan
zullen de plantjes wel hard groeien, maar minder
smaken. Bovendien kan dan nitriet worden
gevormd: giftig!
Zaaitijd
Onder glas kan het hele jaar door gezaaid
worden maar meestal zal glascultuur alleen
plaats vinden wanneer het voor buitenteelt te
koud is. In de volle grond begint het zaaien in
maart, bij voorkeur onder kweekkapjes. Het
zaaien kan doorgaan tot half augustus, de
kroppen rijpen dan onder kapjes tot december.
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Een speciale teelt is de ‘weeuwenteelt’, waarbij in
september/oktober in kleine potjes of
kweekplaten wordt gezaaid. De opgekomen
plantjes worden in de koude bak of koude kas
uitgeplant en gedurende de winter tegen de vorst
beschermd. Na de winter worden de slaatjes dan
buiten geplant. Bij de ‘vrijsterteelt’ wordt in
januari/februari onder licht verwarmd glas
gezaaid, de plantjes worden uitgeplant en onder
koud glas verder opgekweekt, soms ook buiten.
Ook bij andere gewassen worden die bijzondere
winterteelten wel gebruikt, onder meer bij
koolsoorten, zie aldaar.

Bed met diverse slarassen
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Zaaien
Slazaad kiemt heel slecht als de
grondtemperatuur boven de 20 °C komt en dit is
precies de reden waarom veel zaaisels in de
zomer mislukken.
Een tweede probleem met sla is dat de plantjes
slecht tegen verspenen kunnen, het resultaat is
dan vaak dat ze in bloei geraken en van het blad
komt dan niet veel meer terecht. Vandaar dat ik
zelf sla nooit in de volle grond zaai en nooit
verspeen. Ik zaai altijd in kweekplaten die
bestaan uit veel kleine cellen die je met
zaaigrond kunt vullen. Nog fijner vind ik

Zaaien in kleine turfpotjes
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kweekplaten met een groot aantal kleine, losse,
soepele plastic potjes. De plantjes zijn daar heel
makkelijk uit te halen als ze gegroeid zijn. Je ziet
op het filmpje: Sla kweken hoe dit gaat. Verder
kun je nog zaaien in turfpotjes of turfblokjes.
Als er in de zomer is gezaaid zet ik de
kweekplaat op een koele plek, waar de
temperatuur onder de 20 graden blijft. Mag
gerust in het donker. Sla kiemt snel, dus na een
paar dagen moet je beslist 2x per dag kijken of
er al een millimetertje boven de grond staat. Dan
meteen in het licht zetten, want als gekiemde
plantjes in het donker blijven groeien ze uit tot
lange slungels en daar heb je niets aan. Reeds
gekiemde plantjes hoeven dus niet onder de 20,
de temperatuur mag dan gerust hoger zijn.
Wil je toch buiten zaaien, je hebt altijd van die
eigenwijze mensen, zaai dan op rijtjes, heel dun,
dus elke 2 cm een zaadje als het kan. Rij-afstand
25 cm, zaaidiepte niet meer dan 1 cm. Bedek het
zaaisel met vliesdoek en hou dit vochtig (de
temperatuur blijft dan lager). Na opkomst kun je
de plantjes van het onkruid onderscheiden
doordat ze op regels staan. Nu uitdunnen
naarmate de slaplantjes groeien, steeds
weghalen als de plantjes elkaar raken totdat
uiteindelijk de gewenste plantafstand is bereikt.
Het dunsel kun je natuurlijk opeten. De meeste
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sla moet op 25 x 25 cm komen, minikropjes wat
dichter op elkaar. Ik vind dit allemaal onnodig
gepruts en heel ouderwets, maar goed.
Zaai niet te veel tegelijk, doe liever elke week 2
rijtjes, je kunt toch niet alles tegelijk opeten.
Slazaad blijft 3-4 jaar kiemkrachtig als je het
droog bewaart.
Kweektips
Kies om te beginnen een ras dat bij het seizoen
past. Zorg verder dat de bodem niet teveel
uitdroogt want slaplanten hebben een klein,
oppervlakkig wortelstelsel. Als je water moet
geven, doe het dan niet over de plantjes, maar
ertussen. Water tussen de bladen van de krop
doet namelijk de sla snel rotten. Groeit de sla
slecht, doe dan wat opgeloste mest door het
gietwater.
Teeltduur
Van zaaien tot oogsten duurt tussen 60 en 80
dagen, afhankelijk van de weersgesteldheid.
Ziekten
Zit er een enkel slakje of luisje op de sla dan is
dat meestal het bewijs dat deze groente zonder
gifstoffen is gekweekt. Vind ik zulke sla in een
winkel dan zou ik deze beslist kopen. Wordt de
aantasting te gek, dan kun je tot bestrijding
overgaan. Slakken weghouden (bijvoorbeeld met
moestuin e-boek copyright Rob Herwig

038

Blad- en steelgewassen

Kropsla

een slakkenmuur) of doden met slakkenkorrels.
Er zijn alleen nog biologische slakkenkorrels, op
basis van ijzerfosfaat en die werken wat minder
goed dan de oude. Bladluis gaat al dood van
zeepspiritus. Wortelluis is veel gemener, kan
alleen bestreden worden met gif in de grond, dat
wordt lastig. Komt gelukkig weinig voor. Tegen
vogelschade kun je de sla afdekken met een
aardbeiennet of met vliesdoek.
Meeldauw en andere schimmelziekten kunnen
optreden bij langdurig nat en koel weer. Veel
rassen zijn tegenwoordig resistent gemaakt
tegen deze ziekten. Virusziekten, zichtbaar aan
adering in het blad of aan mozaïek-achtige
vlekken, zijn niet te bestrijden. Ook hier letten op
resistentie bij aankoop van het zaad.
Rand is een ziekte die de kroppen brede, bruine
randen bezorgt, vooral bij schraal weer. Breek de
wind met bijvoorbeeld insectengaas en teel
rassen die minder gevoelig zijn voor rand.
Oogsten
Je kunt al beginnen met oogsten wanneer de
jonge plantjes gedund moeten worden. Sla hoeft
niet rijp te worden of zo, dus in elk stadium is sla
te eten. Heb je eenmaal een mooie, volle krop
gekweekt, laat hem dan niet te lang staan, daar
wordt hij niet beter van. Meteen de keuken in,
wassen, poosje in de koelkast laten opstijven en
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dan in de slaschaal en op tafel, uiteraard met een
mooie dressing.
Teeltvolgorde, combinaties
Kropsla hoort wat wisselteelt betreft in groep A.
Als voorteelt zijn erwten en bonen geschikt
omdat die wat stikstof in de grond kunnen
brengen. Ook koolrabi is een goede voorteelt.
Ongunstig is de combinatie met peterselie en
selderij.
Na sla kun je nog kweken: aubergines, augurken,
bieten, bonen, bloemkool, broccoli, courgettes,
knolvenkel, koolrabi, late koolsoorten, meloenen,
paprika, prei, spruitjes of tomaten.
Voedingswaarde
51 kJ (12 kcal): 2 g eiwit, 0 g vet, 1 g koolhydr.
Vezels: 1,3 g. Mineralen: 30 mg calcium, 40 mg
fosfor, 0,4 mg ijzer, 15 mg natrium, 300 mg
kalium. Vitaminen: 0,45 mg caroteen, 0,05 mg
B1, 0,08 mg B2, 0,07 mg B6, 10 mg C.

moestuin e-boek copyright Rob Herwig

040

Vruchtgewassen

Inleiding

Vruchtgewassen, inleiding
In dit boek versta ik onder vruchtgewassen een
aantal groenten waarvan we de (grote) vruchten
kunnen eten. Een beetje verwarrend is de naam
wel, want ook van het kleinfruit eten we de
vruchten en toch heb ik kleinfruit in een apart
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hoofdstuk ondergebracht. Reden: kleinfruit is
altijd meerjarig terwijl de vruchtgewassen in dit
hoofdstuk na één seizoen het loodje leggen.
Dan is er nóg een uitzondering: peulvruchten,
ook vruchtgewassen natuurlijk, die zitten in het
hoofdstuk Peulvruchten.
Alle vruchtgewassen waarvan in dit hoofdstuk
sprake is hebben voor een goede groei veel
warmte nodig, zonder uitzondering. Vandaar dat
ze in België en Nederland veelal in een kasje of
onder folie moeten worden geteeld. Niettemin
komen er steeds meer rassen waarvan vermeld
wordt dat ze ook buiten kunnen groeien of onder
een afdakje. Klimaatverandering helpt natuurlijk
ook bij het kweken van vruchtgewassen. Natte,
koele zomers , zoals die soms optreden, zijn
bijzonder ongunstig voor veel vruchtgewassen.
Alle hier besproken vruchtgewassen zijn
bijzonder gevoelig voor nachtvorst. Vroeg zaaien
is heel goed mogelijk maar o wee als je de jonge
plantjes te vroeg buiten zet. Om zeker te zijn
moeten we ze tot half mei beschermd opkweken,
in elk geval ’s nachts. Als je een kasje kunt kopen
of zelf maken, hoe primitief ook, heb je al een
groot voordeel.
De meeste vruchtgewassen vertonen – als alles
goed gaat – een zeer krachtige groei. Zo krachtig
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zelfs, dat de vruchtvorming er wel eens bij
inschiet. Daarom moeten we de planten helpen
met teeltmaatregelen zoals toppen en dieven. Zo
wordt de groeikracht wat geremd en de
vruchtvorming bevorderd.
De oogst van vruchtgewassen laat vaak lang op
zich wachten. Geënte komkommers en
courgettes zijn vanaf eind juni oogstbaar, maar
de andere soorten komen pas in augustus goed
op gang. Om de oogst van o.a. tomaten te
verlengen wordt het gewas vaak afgedekt met
folie om de nachtvorst te weren en de
temperatuur wat op te voeren.
Vruchtgewassen zijn geen bewaargroenten. Soms
kan het product worden ingemaakt, maar over
het algemeen moet het vers worden
geconsumeerd.
Ten slotte de bemesting: Vruchtgewassen zijn
slokoppen, als de planten goed aan de groei zijn
is meestal een wekelijkse bemesting nodig. En
daar moet niet al te veel stikstof in zitten, maar
wel fosfaat en vooral kali. Niet veel mest tegelijk,
kleine beetjes, maar wél vaak dus. Gebeurt dit
niet, dan scheiden de planten er voortijdig mee
uit.
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Als ik komkommers buiten kweek laat ik ze vaak tegen een
gaashek groeien

Komkommers
Cucumis sativus
In dit boek bespreek ik de komkommers en de
augurken apart, terwijl ze toch tot dezelfde soort
moestuin e-boek copyright Rob Herwig

044

Vruchtgewassen

Komkommers

behoren. In andere landen, waaronder Duitsland,
vat men beide groenten samen onder het woord
‘Gurken’, waarbij men dan een onderscheid
maakt tussen ‘Gurken’ voor de sla (komkommers
dus) en ‘Gurken’ om in te leggen, au-gurken bij
ons.
Het voornaamste verschil zit hem in de grootte
en in de al dan niet gebobbelde schil.
Merkwaardig is dat de inlegaugurken bij ons
zelden vers worden gegeten en de komkommers
zelden ingelegd. Terwijl dat toch allebei heel goed
zou kunnen, probeer het maar. En even gek vind
ik het dat komkommers zelden gegaard worden
bereid. Op deze terreinen valt nog genoeg te
experimenteren voor de ware gourmet, maar dat
valt buiten het terrein van dit boek.
Vroeger kwamen we nog wel eens bittere
komkommers tegen, een smaak die de meeste
mensen niet weten te appreciëren. Tegenwoordig
zijn de moderne rassen bittervrij.
Een ander punt is de bestuiving, die door
insecten wordt verzorgd. Bestuiving leidt
uiteraard tot zaadvorming in de komkommers en
ook wel tot bitterheid. Oudere rassen maken
mannelijke en vrouwelijke bloemen. Om
zaadvorming te voorkomen moeten mannelijke
bloemen vroegtijdig worden weggenomen.
Moderne rassen maken geen mannelijke bloemen
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meer zodat we van dit werk zijn verlost.
Sommige zaadleveranciers beweren dat hun
komkommers parthenocarp zijn. Beetje
ingewikkeld doen, dit betekent gewoon dat de
kommers niet bevrucht hoeven te worden. Zeg
dat dan.

Mannelijke bloem links,
vrouwelijke rechts, de
komkommer is al te
zien

Kwaliteit
Ga je zelf kweken, zorg dan voor zaden van
komkommers die niet bevrucht hoeven te
worden. Die zijn duur, soms wel een euro per
stuk. In een zakje zitten er dan 5. Dat is meer
dan genoeg voor de meeste mensen want van 5
planten kun je in 1 seizoen wel een paar honderd
komkommers oogsten. En de zaden komen ook
allemaal op, ze zijn van goede kwaliteit.
Let er bij het kopen van zaad wel op dat er ook
sierkomkommers in de handel zijn, bedoeld voor
decoratie en niet om op te eten! En verder zijn er
zogenaamde ‘meloenkomkommers’ te koop, ze
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lijken op komkommers, maar het zijn meloenen.
Ik bespreek ze dus bij de meloenen.
Koop je komkommers in de winkel dan krijg je
zeker niet de beste kwaliteit. De kommerboer
krijgt niet per stuk, maar per kilo betaald. Dus is
het in zijn belang om zoveel mogelijk kilo's te
leveren. Dus stopt hij er behoorlijk wat water in,
wat bereikt wordt door extra stikstof te geven.
Uiteraard gaat dit ten koste van de smaak. Er zit
toch al niet veel smaak aan komkommers en die
in nu bijna helemaal weg.
Komkommers die onbeschermd in een krat in de
winkel liggen, drogen snel uit. Ze worden slap en
zijn eigenlijk niks meer waard. Je weet nooit hoe
lang ze al onderweg zijn, onverpakte
komkommers hebben geen datum. Worden ze in
plastic verpakt dan blijven ze langer goed en de
afvalberg plastic wordt weer een beetje groter.
Er zijn heel veel rassen komkommers (zie
verderop) en ze zijn lang niet allemaal mooi
recht, lang en groen. In de handel wordt meer
naar het uiterlijk dan naar de innerlijke kwaliteit
gekeken. Ga je zelf kommers kweken dan kun je
ontdekken dat er ook korte, dikkere
komkommers zijn met akelige stekels aan de
buitenkant. Zo'n beetje als bij de augurken.
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Komkommer 'Northern Pickling'
heeft wratten en daarop vaak
heel scherpe stekels

Zulke komkommers zie
je natuurlijk nooit in de
winkel, de dames
zouden hun tere
handjes eens kunnen
beschadigen!
Het wonderlijke is nu
dat juist die rare,
gestekelde, korte
komkommers vaak
meer smaak hebben dan de gewone. Kopen dus,
kweken en proeven.
Komkommers houden van veel warmte en zijn
dus in België en Nederland in principe
kasplanten. Tegenwoordig zijn er ook
buitenkomkommers, die kortere vruchten maken
binnen een redelijke tijd. Zeker onder een
afdakje gaat dit heel goed. Ook zijn er
laagblijvende komkommers die in grote potten
geteeld kunnen worden. Zo’n pot is gemakkelijk
even binnen te zetten bij slecht weer. Wat ook
heel goed resultaat oplevert is het enten van
komkommers. Het edele ras wordt geënt op een
heel sterke onderstam, namelijk een pompoen,
die resistent is tegen een aantal ziekten die de
kommers bedreigen. Hierover straks meer.
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Rassen
Ik vermeld eerst een aantal moderne rassen, die
alleen vrouwelijke bloemen geven en mooie,
rechte komkommers die niet bitter zijn. Soms
wel met een paar stekels aan de buitenkant,
maar die zijn er gemakkelijk af te vegen. Het
zaad kan bijzonder duur zijn: soms zitten er
maar 5 zaden in een pakje en kan de prijs per
zaadje oplopen tot één euro! 'Bali F1', ‘Bella F1’,
goede smaak, voor de kas, ‘Euphya F1’, zeer
vruchtbaar, voor de kas, 'Fitness F1', 'Flamingo',
‘Magnum’, sterk en productief, voor de kas,
‘Paska’, goed bestand tegen meeldauw, kan
eventueel buiten, ‘Styx’, sterk,
schimmelresistent, voor de kas, ‘Swing F1’, iets
gestekeld, kan ook buiten.
Vervolgens enkele rassen die wat makkelijker
buiten te telen zijn, wel op een héél beschutte
plaats, volle zon. Ze zijn ook min of meer
resistent tegen schimmelziekten:
‘Eureka F1’, ‘Marketmore’, jong oogsten anders
komt er te veel zaad, ‘New Market F1’, ‘Sakura
F1’, ‘Sonja F1’, ‘Tanja F1’, 'Vroege Russische', oud
ras.
Dan nog enkele komkommers met afwijkende
schilkleur: wit zijn ‘White Skin’ en ‘White
Wonder’. Een gele schil hebben: ‘Gele Tros’ en
‘Yellow Submarine’.
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Komkommer 'White Skin'

Sikkim komkommer 'Keizer
Alexander'

Bruin van schil is de Sikkim-komkommer. Deze
bijzondere rassen maken ook mannelijke
bloemen, je kunt ze wegnemen om bestuiving te
voorkomen.
Heel lange, dunne
komkommers zijn er ook.
'Painted Serpent', heel
lang en dun, overlangs
gestreept, 'Suyo Long'
groeit lang, niet recht en
vaak in krullen.

Komkommer 'Painted Serpent'
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Rassen die je goed in grote potten of containers
op balkons en terrassen kunt kweken, zogeheten
minikomkommers, zijn: 'Crispy Salad',
'Katrina'F1', 'Melita F1', ‘Iznik F1’, 'Piccolino F1',
‘Salad Bush F1’, nauwelijks rankend en met
gestekelde vruchten en ‘Silor’. Ik vond 'Salad
Bush' heel goed, die werd niet ziek en smaakte
uitstekend. Bekijk mijn filmpje: Komkommers in
potten.
Ten slotte de geënte komkommers. Die worden
meestal in een tuincentrum aangeschaft. Welk
ras je dan krijgt is vaak een verrassing. Ga liever
zélf enten, zie verderop.
Grondsoort
Gunstig is een warme, humusrijke, doorlatende
bodem, die regelmatig van nieuwe
voedingsstoffen wordt voorzien. Goed verteerde
stalmest is heel welkom. Te hoge
zoutconcentraties moet je altijd vermijden, dus
heel karig met kunstmest, maar wel elke week
een beetje mesten.
Ga je in potten kweken, neem ze behoorlijk groot
(20 liter) en vul ze met goede kwaliteit potgrond,
ga daar zeker niet op bezuinigen.
Zaaitijd
Kaskomkommers worden het hele jaar door
gekweekt, dus je zou in elke maand kunnen
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zaaien. Voor de amateur is zomerteelt aan te
raden, het zaaien begint dan op z’n vroegst in
maart. De planten moeten wel tot half mei warm
worden opgekweekt, ook de nachten mogen niet
te koud zijn. Zorg dus wel dat je een warme
ruimte hebt voor de planten als je zo vroeg met
zaaien begint. Omdat komkommers niet altijd
langdurig vruchten blijven maken zou je een
maand later nóg eens kunnen zaaien en de
laatste keer in mei nog eens. Teel je in de kas of
woon je in Zuid-Europa, dan heb je
opeenvolgende oogsten, ik doe dat zelf ook.
Zaaien
In zaaischaaltjes met zaaigrond. Voor de kieming
van het zaad is veel warmte nodig, liefst 25 °C.
Vaak wordt aangeraden de zaden eerst een paar
dagen te laten voorkiemen tussen vochtig
keukenpapier. Bij mijn systeem van
zaaischaaltjes drenken (zie het filmpje
Komkommers kweken) is dat niet nodig. Na de
kieming warm doorkweken bij 20-25 °C. Als je in
9 cm potjes bent begonnen en de planten worden
te groot, verplant ze dan nog een keer in wat
grotere potten.
Het afharden van de planten moet heel
voorzichtig gebeuren omdat ze bij een
koudeschok ernstige terugval kunnen vertonen.
Dat gebeurt meestal doordat wordt vergeten ze ’s
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nachts even binnen te zetten. Grote kans dat je
de planten dan kwijt raakt. Zet ze in elk geval
niet vóór 15 mei buiten en alleen bij mild,
regenachtig weer.
Enten
Het enten begint met het zaaien van de
komkommer en de onderstam. Alles in
zaaischaaltjes, zoals gebruikelijk. De speciale
onderstam wordt 6 dagen later gezaaid dan de
komkommer, omdat hij veel harder groeit, het is
namelijk een pompoen. Na opkomst worden de
planten elk in hun eigen 9 cm potjes verspeend.
Goed etiket erbij, anders weet je niet meer wat
de onderstam is. Ze groeien door tot de stammen
4 mm dik zijn. Dan worden de stengels van beide
planten met een scherp mesje schuin
doorgesneden.
Komkommer enten met clipje
Ik heb er het filmpje
Komkommers enten
van gemaakt, zodat je
het duidelijk kunt zien.
De wonden worden
tegen elkaar gedrukt
en met een speciaal
clipje vastgehouden.
Zo nodig een stokje
erbij om het geheel te
steunen. Nu de
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planten in een kamerkasje zetten bij 100%
relatieve vochtigheid, beslist niet in de zon. Maak
er wat meer dan je nodig hebt want er mislukken
nogal wat planten, zeker als je dit voor het eerst
doet. Volgens mij is het iets lastiger dan tomaten
enten. Na een week kun je zien of de planten
vergroeid zijn of dat de boel slap hangt, dan is
het mislukt. Langzaam afharden (=wennen aan
drogere lucht) en verder kweken, zo nodig nog
een keer verpotten. Laat het flinke planten
worden voor je ze eventueel buiten zet. Je kunt
alle komkommers enten, maakt niet uit wat voor
ras het is.
Kweektips
Ik begin met de teelt van kaskomkommers. De
warm opgekweekte planten worden vanaf eind
maart tot wel begin augustus in de goed
verbeterde kasgrond gezet. De teelt kan ook in
40 liter zakken potgrond plaatsvinden. Afstand
50 cm. Naast de komkommers wordt een lange,
stevige stok in de grond geslagen of er wordt een
sterk, ruw touw bovenin de kas bevestigd. De top
van de komkommers wordt steeds goed aan de
stok bevestigd of om het touw geslagen. De
onderste zijscheuten verwijderen en de rest laten
doorgroeien. De hoofdscheut langs de stok of
het touw naar boven leiden. Hoe je de
komkommers aan het touwtje vast maakt.
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De zijscheuten
toppen na het
tweede blad.
Zodra de top
van de plant
het dak heeft
bereikt ook
deze top
wegnemen. De
bloemen zullen
aan de
hoofdscheut
verschijnen en
Zijscheut toppen na het tweede blad
aan elke
zijscheut mag één bloem, dus 1 komkommer
komen. Alles bijeen worden dat heel wat
vruchten!
Dit is zoals het officieel hoort. Maar ik ben
eigenwijs en doe het dus ook wel eens anders.
De zijscheuten top ik niet zo gauw als blijkt dat
ze best nog weer bloemen en redelijke
komkommers willen maken. En als ik zie dat de
hoofdscheut het een beetje gaat opgeven of te
hoog wordt, dan bevorder ik een zijscheut tot
hoofdscheut. Kan die ook nog eens carrière
maken. De hoofdscheut wordt dan verwijderd en
de zijscheut opgebonden aan het touwtje van de
hoofdscheut. Vaak werkt dit heel goed en krijgt
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de plant zo nieuwe energie.
Staan de komkommers in de volle grond dan laat
ik ze vaak groeien tegen een hekje van stevig
gaas, 120 cm hoog. Als de toppen bovenaan zijn
dan leid ik ze verder horizontaal langs de
bovenkant van het gaas. Je ziet dit op de foto
bovenaan dit artikel komkommers.

Hier groeien de komkommers gewoon over de grond. Gaat ook

Maar dat hekje maakte ik in Zuid-Frankrijk, in
België en Nederland kun je komkommers beter
over de grond laten kruipen en afdekken met een
soort tunnel of met vliesdoek.
Laat de plant doorgroeien tot er vier bladeren
aan de lange scheut zitten en top dan. Uit de vier
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bladoksels zullen nu vier nieuwe scheuten
groeien die je goed moet verdelen over de grond,
reken een vierkante meter per plant. Wanneer de
plek is volgegroeid, ook deze vier scheuten
toppen. De komkommers zullen nu op de grond
komen te liggen maar dat is niet zo heel erg.
Voordeel is dat de plant het veel comfortabeler
heeft onder die afdekking.
De geënte komkommers hebben wat meer
groeikracht, die zou je zonder enige afdekking
wel buiten kunnen telen, zeker op een beschutte,
zonnige plek.
Tenslotte de balkonkomkommers, die kun je het
best in een flinke container telen, ik vind 20 liter
een mooie maat. Zet er een grote schotel onder
en geef water bovenop én op de schotel. Het
water dat op de schotel blijft staan doe je na een
half uur weg. Belangrijk allemaal, want
komkommers zijn bijzonder dorstig, sla ze bij
zonnig weer geen dag over! Bij slecht weer kun
je er makkelijk een soort tent overheen zetten
omdat ze niet zo groot worden en wellicht kun je
ze af en toe binnen zetten.
Teeltduur
Het snelst groeien de geënte komkommers:
ongeveer 90 dagen na het zaaien kun je de
eerste vruchten oogsten (onder glas). De andere
komkommers, zeker als ze buiten staan, doen er
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wat langer over, reken op 120 dagen vanaf het
zaaien.
Ziekten
Komkommers hebben vaak last van ziekten,
vooral schimmelziekten. Tegen verschillende
bodemschimmels, zoals voetziekten, helpt het
enten op de genoemde pompoenen. Maar het
enten helpt niet voldoende om de andere ziekten
uit te bannen. Virusziekten, zoals het
mozaïekvirus, zorgen voor bont blad. Meeldauw
(valse en echte) treedt vooral op bij koud,
vochtig weer, evenals grauwe schimmel
(Botrytis). Dan hebben we nog de Fusarium
verwelkingsziekte en de bladvlekkenziekte. Kun
je de planten tegen regen beschermen en sproei
je nooit met water over het blad, dan is er al veel
gewonnen.
Het leuke is dat ziek uitziende komkommers
ineens beter worden als je ze wat mest geeft.
Dan wordt het blad weer mooi groen en komen
er nieuwe bloempjes. Geef zulke
ziekenhuisplantjes dus niet te gauw op.
Van de beestjes zijn vooral spint en kaswittevlieg
vervelend. Om zonder bestrijdingsmiddelen
langer komkommers te kunnen oogsten zaai ik
meestal 2 keer, met een tussenruimte van 4-6
weken. Ik kan dan de zieke planten door verse
laten opvolgen.
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Oogsten
Komkommers hoeven helemaal niet rijp te
worden voor je ze kunt oogsten. Kun je niet
langer wachten met proeven, pleeg dan gerust
die kindermoord. Aan de andere kant moet je de
vruchten niet al te groot laten worden. Je hebt
dan wel meer kilo's maar de kwaliteit gaat
achteruit als je ze heel groot laat worden, ze
zitten dan vol zaden. Middenweg bewandelen is
het best, je kunt kommers in elk stadium eten.
Sommige rassen hebben vervelende stekels aan
de buitenkant, die een beetje in de huid kunnen
prikken. Ik heb een oude katoenen handschoen
in de moestuin liggen waarmee ik de stekels eraf
wrijf.
De vruchten kunnen enkele weken in de koelkast
bij ongeveer 12 graden bewaard worden wanneer
ze tevoren in folie gewikkeld zijn, de kwaliteit
gaat dan heel langzaam achteruit.

Balkon komkommer
'Salad Bush' in 20
liter emmer.
Gestekeld, goed van
smaak en gezond
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Het is me opgevallen dat gestekelde vruchten het
lekkerst smaken. En omdat je deze rakkers nooit
in de winkel ziet (ze prikken!) moet je ze juist
zelf telen, je wilt toch smaak of niet soms.
Combinaties,
teeltvolgorde
Komkommers
horen wat
wisselteelt betreft
thuis in groep A.
Als voorteelt zijn
koolrabi, radijs en
rammenas
geschikt. Gunstig
is de combinatie
Appelkomkommer
met asperges,
bietjes, bonen, dille, erwten, koolsoorten,
knolvenkel, koriander, maïs, selderij, sla, uien en
zonnebloemen. Ongunstig met aardappelen,
radijs en tomaten. Als nateelt kan spinazie of
veldsla worden gekweekt.
Voedingswaarde
Met schil: 62,8 kJ (15 kcal.): 0,7 g eiwit, 0,1 g
vet, 3,6 g koolhydr. Vezels: 1 g. Mineralen: 16
mg calcium, 24 mg fosfor, 0,3 mg ijzer, 2 mg
natrium, 147 mg kalium. Vitaminen: 0 mg
caroteen, 0 mg B1, 0 mg B2, 0 mg B6, 2,8 mg C.
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Kleinfruit, inleiding
Kleinfruit is een term die letterlijk aangeeft welk
soort fruit ik in dit boek bedoel: het ‘kleine’ fruit,
overblijvende planten en struiken die niet zo
groot worden. De vruchten evenmin. Al het
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‘grote’ fruit (appels, peren, kersen) blijft in dit
boek buiten beschouwing.
In de gemiddelde moestuin is eerder ruimte te
vinden voor wat kleinfruit dan voor een fikse
appelboom, al moet gezegd dat een goed
gesnoeide spil of palmet niet zo heel groot hoeft
te worden en toch heel wat appels kan
produceren. Maar dit terzijde.
Voor kleinfruit is in de meeste gevallen een plek
in de volle zon noodzakelijk, zoals eigenlijk bij
haast alle groenten het geval is. Slechts bramen
en bosbessen kunnen met wat minder licht toe.
Is er weinig ruimte, dan kun je kiezen voor
soorten die tegen een muur of pergola willen
groeien, zoals bramen, kiwi. Ook rode bessen en
kruisbessen kunnen met succes tegen een muur
geleid worden. Aardbeien kun je kweken in
hanging baskets of tegen een klimrek omhoog
leiden. En fruit van kleine struikjes, zoals
bosbessen, kun je heel goed in flinke potten
kweken, daar heb je niet eens een tuin voor
nodig.
Kleinfruit vraagt niet zo veel verzorging.
Hoofdzaak is wat snoeien, mesten en wieden,
verder is het allemaal oogsten wat de klok slaat.
Het grootste probleem is dat kleinfruit zo lekker
wordt gevonden door vogels en andere dieren.
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We moeten daarom maatregelen nemen om de
gevederde vrienden er vanaf te houden, anders
blijft er heel weinig te oogsten over.
De vogelafweer kan met behulp van
angstaanjagende middelen, zoals
vogelverschrikkers, knalapparaten, schitterende
folie, opgehangen cd’s, zingende draden,
ultrasoon geluid, een grote plastic nepuil, maar
effectiever nog met behulp van netten. Jammer
genoeg raken de vogels hierin vaak verstrikt en
dan kost het heel wat knipwerk om de bange
diertjes weer te bevrijden en er zit meteen een
flink gat in je net. Het allermooist is de speciale
kleinfruitkooi, compleet met deur en volledige
stahoogte. In Engeland zeer populair, bij ons nog
steeds weinig te zien.
Fruitkooi, rond 1.000 Euro
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Google maar eens op 'fruit cage' en je ziet heel
wat aanbiedingen. Zelf maken is ook een goede
optie.
In onze tuin hebben we redelijk succes met een
grote vlieger in de vorm van een roofvogel. Hij is
bevestigd aan een 4 m hoge, soepele paal
(bamboestok, vishengel). Kijk hem vliegen op
het filmpje: Waakvogel. Deze is in Frankrijk voor
rond de 3 tientjes te koop.
Omdat de meeste kleinfruitsoorten lang op
dezelfde plek staan, valt er over teeltvolgorde
niet veel te vertellen. Ook combinaties zijn zelden
te maken. Daarom laat ik deze kopjes in dit
hoofdstuk weg. Een bemesting met kali is over
het algemeen zeer effectief, hoge giften stikstof
kunnen echter tot problemen leiden en zullen
zeker de smaak van de vruchten bederven.
Behalve vogels kunnen ook ziekten het kleinfruit
bedreigen. Bij nat weer treden vooral
schimmelziekten op, zeker bij aardbeien. Wil je
niet spuiten, dan is het zaak om voor een droge
ligging (stro, plastic) van de vruchten te zorgen.
Buiten de schimmels zijn er nog een aantal
dierlijke parasieten maar meestal zijn die
gemakkelijk te bestrijden. Ik bespreek de details
bij de aparte soorten kleinfruit.
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Frambozen 'Sumo 2'

Frambozen
Rubus idaeus
Frambozen kun je beter zelf kweken want de
vruchten zijn erg kwetsbaar bij vervoer en
daarom worden ze in groentezaken meestal in
matige kwaliteit aangeboden. Het is geen
moeilijk gewas maar de struiken nemen wel een
aanzienlijke ruimte in. Frambozen worden vers
gegeten en ook in jams, gelei, etc. verwerkt.
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Rassen
Er is een belangrijk verschil tussen
zomerframbozen en herfstframbozen, niet alleen
in het tijdstip van rijping, maar vooral in de
cultuur. Meer details onder Kweektips. Sommige
zomerframbozen zijn ook nog doordragend, ze
geven vaak een (kleinere) tweede oogst in de
herfst. Niet alle frambozen zijn rood, er bestaan
ook gele en oranje en zwarte rassen.
Zomerframbozen.
'Black Jewel',
vroeg, vruchten
bijna helemaal
zwart, 'Cascade
Delight',
kwekersras, grote,
stevige vruchten
met goed aroma,
‘Glen Ample’,
middellaat, goede
smaak, goede
resistentie, ‘Glen
Clova’, vroeg ras, Frambozen 'Malling Promise'
lichtrode vruchten, goede smaak, 'Golden
Everest', gele vruchten, ook als ze helemaal
rijp zijn, ‘Malling Promise’, vroeg rijpend, zeer
bekend, sterk ras, goed ziektebestendig, ‘Sumo
2’, grote vruchten, doordragend, zeer resistent,
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'Tadmor', nieuw ras, sterke groei, weinig doorns,
goed resistent, ‘Tulameen’, middenvroeg, grote,
stevige vruchten, uitstekend ras, ‘Valentina’, licht
oranje gekleurd, planten aardig resistent.
Herfstframbozen. 'Aroma Queen', vrij onbekend
ras,goede smaak, stevige vruchten, ‘Autumn
Bliss’, grote, donkerrode vruchten, ‘Fallgold’,
vruchtkleur geeloranje, resistent, ‘Heritage’, vrij
kleine vruchten, goede smaak, ‘Polka’,
donkerrode, langwerpige vruchten, 'Zefa
Herbsternte', geeft de eerste vruchten al in juli,
draagt door tot eind september,
Grondsoort
Frambozen stellen weinig eisen aan de bodem.
De beste pH ligt tussen 6,0 en 7,0. Organisch
materiaal door de bodem is altijd goed. Alleen
stagnerend water kan kwalijke gevolgen hebben.
Planttijd
Vanaf eind oktober tot in maart.
Planten
Je kunt frambozen niet zomaar in de tuin
planten. De scheuten zijn heel slap en al je
frambozen zouden op de grond terechtkomen.
Steun is dus beslist nodig.
Frambozen kunnen op verschillende manieren
geteeld worden: elke struik apart tegen een paal,
struiken op een rij langs draden en als dubbele rij
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tegen draden. Het makkelijkst vind ik de enkele
rij tegen draden. Voor dit doel worden aan beide
einden van de rij stevige palen in de grond
geslagen die 2 m boven de bodem uitsteken. Ze
moeten goed geschoord worden want we gaan er
op 50, 100, 150 en 200 cm stalen of
geplastificeerde draden aan bevestigen, die met
draadspanners strak getrokken kunnen worden.
Is de rij langer dan 4 m dan moeten er nog
enkele tussenpalen worden geplaatst om de
draden te ondersteunen. De frambozenplanten
worden nu op 30 cm afstand in de grond gezet,
recht onder de draad, en goed ingewaterd. De
scheuten op 30 cm boven de grond afknippen.
Kweektips
Ik begin met de herfstframbozen omdat de
kweek supersimpel is. Na het uitplanten worden
nieuwe scheuten tegen de draden geleid (of
tegen een paal, een muur, etc.) en in de herfst
verschijnen de eerste frambozen. Na de oogst, of
in het vroege voorjaar, wat het beste uitkomt,
worden alle scheuten vlak boven de grond
helemaal afgeknipt. In het voorjaar verschijnen
er nieuwe scheuten uit de grond. Zorg dan alleen
dat er niet meer komen dan 8-10 per strekkende
meter. Goed aanbinden. In de herfst weer
oogsten en zo kun je jaren doorgaan.
Dan de zomerframbozen. Die dragen niet op de
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eenjarige scheuten, zoals de herfstframbozen,
maar op tweejarige scheuten. Na het planten
krijg je dus scheuten, die je goed op moet
binden. Er zullen weinig of geen frambozen
verschijnen. Het tweede jaar gaan deze scheuten
vruchten dragen. Tegelijkertijd verschijnen er aan
de basis nieuwe scheuten, die je allemaal goed
moet opbinden. Ze zullen niet dragen, maar zijn
bestemd voor het volgende jaar.
Komen er ook scheuten die niet netjes recht
onder de draad staan, maar 10 cm of meer
erbuiten, schoffel die dan meedogenloos af, want
anders wordt het een zooi, een doornbos, en kun
je straks nergens meer bij.
In de herfst zit je nu met twee soorten scheuten:
die waaraan je frambozen hebt geoogst en
nieuwe scheuten, die nog niet gedragen hebben.
Er is een duidelijk kleurverschil: de oudste
scheuten zijn veel donkerder. Knip ze in
november, als het meeste blad is gevallen,
allemaal bij de grond af. Van de jonge scheuten
laat je er 8-10 per strekkende meter staan, goed
verdeeld en allemaal netjes recht onder de
draden als het even kan. Goed opbinden.
Natuurlijk heb ik er ook een filmpje van
gemaakt: Frambozen kweken. Hierin wordt het
allemaal nog eens in beeld gebracht.
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In de winter kun je de bodem wat bedekken met
oude mest of ander organisch materiaal. In de
zomer, tijdens de groei, kan er af en toe wat
organische mest of kunstmest bij, niet te veel
want dan krijg je waterige vruchten zonder
smaak, net als in de winkel (vruchten worden per
kilo aangeleverd, weet je wel en hoe krijg je veel
kilo’s, juist).
Teeltduur
Niet zo interessant want frambozenstruiken
kunnen zeker 10 jaar mee.
Ziekten
Een aantal lelijke ziekten bedreigt de frambozen,
helaas. Met bladluizen is nog makkelijk af te
rekenen. Ook de frambozenkever, die de bekende
‘wormpjes’ in de vruchten veroorzaakt, is te
verdelgen door wat vrolijk spuitwerk met een
biologisch insecticide, zoals Pyrethrum.
Gemener zijn de virusziekten en de
schimmelziekten. Als je planten koopt, eis dan
dat je gekeurd virusvrij materiaal krijgt. Koop
dus bij een gespecialiseerde kweker en nergens
anders. Ga zeker niet zelf uitlopers afnemen voor
de vermeerdering (wat heel goed kan). Ze zijn
waarschijnlijk al ziek. De stengelziekten,
waardoor scheuten geheel afsterven, kun je
bestrijden door bespuiting met passende,
schimmelwerende middelen zoals
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koperoxychloride. Zelf heb ik een aantal
verschillende rassen aangeplant en de rassen die
stengelziekten kregen eruit gegooid. Zo hield ik
enkele resistente rassen over, met ‘Sumo 2’ als
grote favoriet. Die staat er nu al meer dan 10
jaar zonder een enkele ziekte. Maar wellicht heb
jij heel andere ervaringen.
Oogsten
Frambozen komen pas op smaak als ze goed rijp
zijn. Dus oogsten en meteen opeten of
verwerken, want de houdbaarheid is zeer gering,
ook in de koelkast.
Voedingswaarde
218 kJ (52 kcal): 1,2 g eiwit, 0,6 g vet, 8 g
koolhydr. Vezels: 2,5 g. Mineralen: 25 mg
calcium, 29 mg fosfor, 0,7 mg ijzer, 1 mg
natrium, 151 mg kalium. Vitaminen: 0,01 mg
caroteen, 0 mg B1, 0 mg B2, 0,1 mg B6, 26,2
mg C.
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Kruidentuin met Buxus haagjes

Courtesy Hof aan de Reune

Keukenkruiden, inleiding
Onder keukenkruiden versta ik in dit boek
gewassen die aan spijzen een bepaalde smaak
kunnen toevoegen. Maar je gaat ze niet apart
opeten, zonder iets erbij dus. Kun je dat wel,
zoals bij tuinkers, mosterdblad, rucola,
waterkers, enz., dan heb ik ze bij de
bladgewassen ingedeeld.
In de eerste plaats horen kruiden bij groenten
om extra smaak te geven. Deze toepassing is de
laatste tijd sterk toegenomen, waarbij de betere
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restaurants de toon hebben aangeven. Ik
vermoed dat dit een gevolg is van het feit dat de
meeste gekochte groenten weinig smaak meer
hebben. Het is niet zo moeilijk om een gerecht
compleet naar tijm of majoraan te laten smaken.
In een slechte pizza kun je alles kwijt, als er
maar genoeg oregano in zit vinden de meeste
mensen hem lekker, want met die
majoraansmaak wordt een pizza nu eenmaal
vereenzelvigd.
Ik denk dat de werkelijke kunst van het koken is
om groenten naar zichzelf te laten smaken.
Kruiden kunnen die smaak aanvullen tot er een
harmonische geheel ontstaat. Maar nooit mogen
ze volgens mij de smaak van de groente
verdringen.
Dit is echter geen kookboek en daarom laat ik dit
thema verder buiten beschouwing. Ik ga je ook
niet vertellen of tijm bij vlees hoort en dille bij
vis, zoals je dit vaak op potjes kruiden ziet staan.
Wat een onzin! Elke creativiteit wordt zo al bij
aankoop van een kruid in de kiem gesmoord.
Ongebruikelijke combinaties kunnen vaak heel
verrassend zijn, zoals en enkele topkoks al
overtuigend hebben bewezen. Ik vermeld alleen
of een kruid bij drogen de smaak verliest, of je
het mee kunt koken en of je het kunt invriezen.
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Kruiden horen ook in de tuin bij groenten omdat
er vaak combinaties gemaakt worden tussen
beide gewassen met het doel de smaak te
verbeteren of insecten te weren. Dille wordt niet
alleen gebruikt tussen peentjes, maar ook bij
aardappelen, augurken, bonen, erwten,
koolsoorten en kropsla. Dit alles met als doel
beestjes af te schrikken. Peterselie wordt
gecombineerd met aardbeien, augurken,
rammenas, tomaten en uien. Sterrenkers wordt
naast radijs geplant om de smaak te versterken.
Zo zijn er nog
tientallen
combinaties,
waarvan het nut
weliswaar niet altijd
bewezen is, maar
die toch vrij vaak
worden toegepast.
Aan kruiden wordt
vanouds vaak een
geneeskrachtige of
andere specifieke
werking
toegeschreven.
Op deze manier kun je
aardig wat kruiden kwijt
op je balkon
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Over dit interessante thema zijn vele boeken
volgeschreven en als je daar meer over wilt
weten moet je maar zo'n werkje aanschaffen.
Want ook geneeskunst valt buiten het raam van
dit moestuinboek en kruiden die alleen een
medische en geen culinaire werking hebben
bespreek ik niet. Onder 'historie' vermeld ik
hoogstens een aardige anekdote over de vaak
lange geschiedenis van het kruid.
Kruiden kun je bijna overal laten groeien, zoals
gezegd gaat het uitstekend in combinatie met
groenten. Nog leuker om te zien is een kleine
kruidentuin, die dan liefst zo dicht mogelijk bij de
keuken gesitueerd moet zijn want vooral 's
winters is het belangrijk dat je snel even enkele
takjes kunt pakken.
Ook op het balkon kun je makkelijk een klein
kruidenhoekje
maken en zelfs
in de
vensterbank
willen kruiden
in potten graag
een poosje
vers blijven.
Kruiden op de
vensterbank? Geen
probleem!
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Basilicum 'Genovese'

Basilicum
Ocimum species
Basielkruid of koningskruid is een tropische plant,
bij ons eenjarig gekweekt, bossig groeiend en
20-60 cm hoog. De tegenoverstaande bladeren
zijn gesteeld en spits-ovaal van vorm. De witte of
lichtpaarse bloemen zitten in trosjes, aardig,
maar weinig opvallend.
Het meest wordt de soort O. basilicum gekweekt.
Daar zijn weer verschillende rassen van,
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afwijkend in bladkleur en bladvorm. Zo is 'Ararat'
voorzien van glimmend paars blad, 'Chang' geurt
niet alleen naar basilicum, maar ook nog naar
kruidnagel, 'Dark Opal' heeft het meest
donkerpaarse blad, 'Genovese' is een ras met
extra groot blad dat een beetje bol staat, 'Greco
a Palla' is heel fijnbladig, groeit als een bolletje,
zeer geschikt voor potten, 'Green Ruffles' heeft
gekruld en getand blad, 'Horapha', of Thaise
basilicum is een ras met lancetvormig blad en
smaakt uitstekend, mijn favoriet,
'Kaneelbasilicum', ook 'Cinamonette' genoemd,
geurt een beetje naar kaneel, 'Mammoth' heeft
buitengewoon grote bladeren, 'Minette' heeft heel
klein blad, dat dicht opeen groeit, 'Nuphar F1' is
een vrij nieuw ras
dat bestand is
tegen de
schimmel
fusarium,,'Purple
Ruffles' heeft
donkerbruin blad.

Er is heel veel variatie
in basilicum
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Dan er is nog de soort O. americanum, de
citroenbasilicum. Ook hiervan enkele rassen,
zoals 'Blue Spice' met lichtpaarse stengels en
'Citrodorum', meer het basistype, 'Kivumbasi
Lime' geurt het sterkst naar citroen.
Tot slot noem ik O. tenuiflorum, de heilige
basilicum, zeer populair in tropisch Azië. Het blad
is groen met roodpaars. 'Nicobar' is een ras van
deze soort. Alle genoemde soorten en rassen
worden als keukenkruid gebruikt.

Basilicum 'Horapha', ook genoemd 'Thaise Basilicum'
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Historie
In Egypte en bij de Oude Grieken geloofde men
dat een takje basilicum in de handen van een
dode de poort naar de hemel zou openen.
Basilicum wordt ook in de bijbel genoemd en bij
de Oost-Europese orthodoxe kerken wordt
basilicum gebruikt om er wijwater mee te maken.
Maar tegelijkertijd werd ook beweerd dat
basilicum een satanskruid zou zijn. Als
geneeskruid was basilicum vroeger goed tegen
tal van ziekten zoals artritis, koorts,
maagzweren, hartziekten en maagklachten.
Cultuur
Zaaien vanaf eind maart in zaaibakjes op lichte
bodemwarmte, 20-25 °C. Na opkomst verspenen
in 9 cm potjes en pas na half mei in de tuin
uitplanten, afstand 30 x 30 cm. Is er geen tuin,
neem dan flinke potten, 10 liter, en laat de
planten daarin groeien in goede potgrond. Zorg
voor een zonnige, beschutte plek want de
planten houden van warmte. Zet de pot op een
schotel en geef ook water op de schotel. Water
dat blijft staan na een half uur wegdoen. Ook in
een kas of op de vensterbank doen de planten
het uitstekend. Van die fijnbladige op de
volgende pagina is een filmpje:
Basilicum in een pot.
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Oogsten
Bij basilicum
gaat het om de
blaadjes. Ze
kunnen vers
en rauw
worden
gebruikt maar
ook bij kort
meekoken
blijft de smaak
behouden.
Drogen en
Fijnbladige basilicum 'Fine Nano Compatto a
Palla' in een 10 liter pot
diepvriezen
geeft wat smaakverlies maar op een acceptabel
niveau.
Gaan de planten bloeien, dan is het met de
productie van verse blaadjes wel gedaan. Goed
vochtig houden stelt de bloei wat uit. Je zou de
planten ook veel later kunnen zaaien om eens te
zien of de bloei dan tegen de winter niet meer
komt. Basilicum is namelijk een langedagplant,
de bloemen verschijnen bij een daglengte van 12
uur of meer. Bij kortere dagen gaan de planten
dus geen bloemen maken. De kunst is dan wel
om in die periode, meestal kouder, de planten
lekker warm te houden, bijvoorbeeld in huis. Hou
me op de hoogte als het lukt!
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Nawerk
Als ik het boek zou beginnen met details die niet
direct voor het kweken nodig zijn, dan haakten
wellicht enkele enthousiastelingen af. Je wilt toch
meteen aan de gang! Daarom heb ik alleen het
allerbelangrijkste aan het begin gezet.
In dit nawerk kan ik dan zaken bespreken die wel
goed zijn om te weten, maar niet onmisbaar voor
een snelle start. Ben je lekker aan de gang in je
tuin en heb je even tijd over, neem dan een duik
in dit nawerk. Bijvoorbeeld op je tabletje in de
luie stoel. Hoop alleen dat het niet zo saai is dat
je in slaap valt!
Ik heb te lang in het nawerk gelezen...
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Fit blijven door tuinwerk
Zelf ben ik niet bijzonder sportief aangelegd en
als ik niet iemand had ontmoet die me een beetje
bewegingsleer had bijgebracht, dan zat ik nu in
een rolstoel en kon ik niet meer spitten. Verkeerd
bewegen is heel gemakkelijk, de meeste mensen
doen het, kijk maar eens hoe iedereen stofzuigt,
funest voor je rug en ook nog eens nergens voor
nodig om het bukkend te doen.
Om goed te bewegen moet je dus eerst
nadenken, je moet jezelf leren om het op een
verstandige manier te doen. Of je moet les
nemen, in therapie gaan of iets dergelijks. Dat
helpt beslist, zeker als je veel moestuiniert. Want
let maar eens op oude baasjes die veel groenten
hebben gekweekt: ze lopen allemaal hartstikke
krom. En dat wil je niet.
Dus hier een paar tips voor het bewegen in de
moestuin. Karen is zo vriendelijk om het even
voor te doen, een plaatje zegt meer dan een lang
verhaal.
Spitten
Dit is wel een van de zwaarste klussen in de
moestuin en het moet ook nog eens vrij vaak
gebeuren. Toch kan ieder gezond mens zonder
bezwaar spitten mits de juiste spade wordt
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gebruikt en de rug goed wordt belast. De steel
van de spade moet tot de onderste rib reiken en

De steel van de spade
moet lang genoeg zijn
om rechtop te kunnen
staan bij het insteken
van het blad

het blad moet niet te groot zijn (heel smal op de
klei, breder op zandgronden). Een spade met een
roestvrij stalen blad oxideert niet, blijft dus altijd
glad en glijdt makkelijker in en uit de aarde. Dat
scheelt. Voor dames is er een smaller model dan
voor heren, beslist een aanrader want ik ben een
grote fan van dames die spitten.
Schoffelen
De houding lijkt een beetje op stofzuigen en ook
bij schoffelen gaat het vaak verkeerd. Zorg in de
eerste plaats voor een lange steel zodat je
helemaal rechtop kunt staan, zelfs iets
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achterover, met een holle rug. Kun je het blad
van de schoffel dan niet goed meer zien, wat zou
je ervan denken om je bril op te zetten?

Ideaal voor
schoffelen is een
lange, aluminium
steel en een rondom
scherpe schoffel

Slijp of vijl je schoffel vlijmscherp, voorkant én
achterkant, zodat je kunt duwen en trekken om
het onkruid af te snijden. Dat scheelt al de helft
van het werk en rechtop blijven staan scheelt je
een fysio. Schoffelen is een prima oefening voor
de schuine buikspieren (voor het verkrijgen van
een smalle taille!) én een prima armoefening,
vooral voor de spieren aan de achterzijde van de
bovenarm (anti-meezwaaiarmen, dames!) en ook
de schouder, spieren die in het dagelijks leven
vaak te weinig aan bod komen.
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Kruiwagen
Het werken met een kruiwagen gaat beter
wanneer het wiel op de juiste plaats zit (niet te
ver naar voren) en wanneer je rechtop loopt met
aangespannen buikspieren. Koop een kruiwagen
met een niet te kleine, kunststof bak, die gaat
lang mee en is licht. Kruiwagens met twee wielen
vind ik niet zo handig.

Als je met deze houding
kruit kun je inderdaad
vrolijk blijven kijken

Bukken
Dat doe je bij het zaaien en het wieden. Ben je
nog niet te oud, probeer dan altijd door je knieën
te gaan, dat is een stuk beter voor je rug. Wordt
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dit op leeftijd wat moeilijker, koop dan een
knielbankje. Dat zet je in het kweekbed, je knielt
erop en nu kun je makkelijk wieden en plantjes
in de grond zetten. Zorg er wel voor dat het
knielplankje precies op de goede hoogte zit, niet
te hoog (die zijn er ook!) want dan wordt het
werk dus juist extra moeilijk. 10 cm boven de
grond is volgens mij goed. In diverse filmpjes
gebruiken we zo'n knielbankje.

Op mijn leeftijd kan
een knielbankje goede
diensten bewijzen

Spreidstand
is voor de meeste mensen mogelijk over het
kweekbed wanneer je dit precies 120 cm breed
maakt. Zo kun je heel makkelijk in het midden
van het bed werken (wieden, planten, dunnen,
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Het bed is 120 cm breed. Deze positie is handig bij het dunnen

oogsten). En die spreidstand is een prima
beenoefening.
Geen fitness meer
Als je een flinke moestuin hebt hoef je absoluut
niet meer naar de fitness. Het is wel goed als je
daar een poosje hebt gelopen, namelijk om te
weten hoe je moet strekken en rekken en nog
een paar van die zaken meer. Breng het geleerde
dan in praktijk in je eigen tuin, dat spaart geld en
je hoeft de deur niet uit (moet altijd erg lachen
als ik zie hoe mensen met de auto naar de fitness
gaan. Als je heen en meteen weer terug zou
lópen had je waarschijnlijk al genoeg calorieën
verloren!).
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Vliesdoek is een makkelijk, goedkoop en slim hulpmiddel

Hulpmiddelen voor het kweken
Bij het kweken van groenten kunnen we van een
aantal hulpmiddelen gebruik maken die het
kweekresultaat vervroegen of die de planten
beschermen. Meestal gaat het erom het
microklimaat te verbeteren door de wind tegen te
houden en de zon af te schermen. Maar met
dezelfde hulpmiddelen kunnen we vaak
ongewenste belagers de toegang belemmeren
wat weer het gebruik van bestrijdingsmiddelen
overbodig kan maken. Tenslotte kunnen enkele
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hulpmiddelen het leven van de moestuinier nog
behoorlijk veraangenamen, denk aan het kasje.
Vliesdoek
Dit materiaal vind ik bijzonder handig in de
moestuin. Het is goedkoop en je hoeft geen
tunnel te bouwen. Leg het gewoon over de
planten, zorg dat het niet wegwaait door er wat
stenen over te leggen en klaar is Kees. Vooral
goed voor groenten die niet veel hoger dan 50
cm worden. Het doek kan er meteen na het
zaaien over en kan meegroeien als de planten
groter worden. Zie mijn filmpje over Peentjes
kweken, daar is dat vliesdoek bijzonder nuttig
gebleken.
Andere folie
Met verschillende soorten folie kun je ook heel
goede resultaten bereiken. Vaak is het wel meer
werk omdat je meestal een tunnel moet maken.
Gewone polyethyleen folie is beter bekend als
landbouwplastic. Het is verkrijgbaar in vele
breedten en evenveel dikten. Polytheen is niet
geheel helder, wat juist wel gunstig is omdat zo
de felste zon geschermd wordt. Koop je het in
redelijke dikte, dan is het meerdere keren
bruikbaar. Van deze folie kun je het best tunnels
maken, die ook behoorlijk sterk zijn, zie
verderop.
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De meest gebruikelijke toepassing van deze folie
is het afdekken van pas gezaaide bedden om de
kieming te versnellen. De temperatuur loopt
onder de folie op en de vochtigheid blijft
bewaard. Dit zijn zaken die vooral in de lente, als
het nog koud is, de kieming bevorderen. Nu is
het wel belangrijk om de gang van zaken onder
de folie scherp in het oog te houden. Want zodra
de plantjes gaan groeien raken ze de folie en dat
kan bij te hoge luchtvochtigheid leiden tot
schimmelvorming. De zaailingen gaan 'smuchten'
zoals de tuinder zegt. Je kunt de folie dus beter
een stukje boven de grond spannen, dat noemen
we dan gauw een tunnel, zie verderop.
Er bestaat ook folie met gaatjes, de zogenaamde
groeifolie, die speciaal gemaakt is om er groente

Tunnel met landbouwplastic
over een bed winterprei

Ventilatiefolie met sleufjes
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onder te kweken. Door de gaatjes wordt het er
niet zo vochtig onder en dientengevolge kan deze
folie langer blijven liggen. Nóg mooier is de folie
met sleufjes, die aanvankelijk dicht zijn, maar die
open gaan naarmate de jonge plantjes groeien.
Zo komt er niet alleen meer ventilatie, maar rekt
de folie ook mee met de planten. Lang niet overal
verkrijgbaar, maar zeer handig.
Een bijkomend voordeel van folie is natuurlijk dat
de zaden en de jonge plantjes ook beschermd
zijn tegen vogels, die vooral in het voorjaar nogal
eens graag een zaadje meepikken.
Een heel andere folie is de zwarte folie, meestal
ook gewoon polytheen landbouwfolie maar dan
gekleurd. Wordt gebruikt om het onkruid te
onderdrukken. Er is dichte folie maar ook folie
met heel kleine gaatjes om regenwater door te
laten, microperforatie. Diverse dikten zijn
leverbaar, vooral aangeboden voor gebruik onder
aardbeien. Echter ook bijzonder handig om
geplante aardappels of andere knolgewassen
mee af te dekken. De piepers moeten dan wel
door de folie geholpen worden als ze gaan
groeien. Dat doe je door een sneetje te maken
met een mesje. Hoe dit werkt zie je op mijn
filmpje Aardappels in het gazon.
Noppenfolie wordt gebruikt om planten tegen de
koude te beschermen want de folie is sterk
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isolerend en laat toch aardig wat licht door. Er
bestaat ook een zelfklevende vorm.

Noppenfolie biedt extra
isolatie

Geweven gronddoek
onderdrukt het onkruid sterk

Gronddoek is geen folie, maar een geweven doek
van kunststof draden, heel sterk en
waterdoorlatend. Je ziet het vaak onder struiken
in beplantingen van de gemeente. Maar ook
uitstekend te gebruiken onder aardbeien zoals in
het filmpje: Aardbeien kweken is te zien.
Gaas
Gaas heeft gedeeltelijk dezelfde werking als folie,
maar het laat meer lucht door en ook
regenwater. In eerste instantie gebruiken we
gaas om lastige beestjes te weren. Er zijn
verschillende soorten gaas. Insectengaas is een
fijn geweven soort vitrage, maaswijdte meestal
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Tunnel met insektengaas

0,75 x 0,5 mm maar er is nóg fijner gaas: 0,27 x
0,77 mm, dat laat geen enkel schadelijk beestje
meer door, bespuiten is dus niet meer nodig. Met
dit gaas kun je tunnels bespannen, wel heel
zorgvuldig alle kieren dichtmaken. Het gaas
houdt aardig wat zonlicht tegen, dat kan een
nadeel zijn, maar bijvoorbeeld bij zomersla ook
een voordeel. Ook de wind wordt geweerd, dit is
weer gunstig want binnen het gaas wordt het
warmer.
Een heel ander gaas is het vogelnet, maaswijdte
10 x 10 mm, leverbaar in breedten tot 12 meter.
Heel geschikt om er een fruitkooi mee te
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bespannen, altijd goed strak zetten want anders
raken er vogels in verstrikt en moet je elke
morgen met veel moeite een merel bevrijden.
Ik besluit met schaduwgaas, dit sterke
bandjesweefsel is verkrijgbaar in verschillende
mate van lichtdoorlatendheid. Ik gebruik het in
de Franse moestuin om 's zomers sla te kunnen
kweken. De zon is daar zo fel dat de sla veel te
snel vocht verliest. Dus heb ik een staketsel van
latten gemaakt en daar schaduwgaas over
gespannen. Ongeveer hetzelfde gaas is overigens
ook verkrijgbaar als windbreekgaas, zeer nuttig
als je tuin nogal veel wind vangt. Achter een
wand van windbreekgaas kun je een lucifer
aansteken zonder dat die uitwaait. Het effect is
verbluffend.
Kweekkapjes en tunnels
We komen nu bij een hulpmiddel dat wel het
belangrijkste van de hele groentetuin genoemd
kan worden. Jammer genoeg snappen nog te
weinig mensen dat je een enorme vervroeging
kunt bereiken met tunnels. En juist door die
versnelling blijf je veel aantastingen voor omdat
er vaak al geoogst is voordat de beestjes uit hun
winterslaap zijn ontwaakt.
Inventievelingen hebben talloze slimme
constructies bedacht voor tunnels en kapjes. Zo
past men in Engeland vaak 'cloches' toe, vroeger
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stolpen van gegoten glas, nu meestal van
vensterglas gemaakt. Met speciale klemmetjes
worden de glasplaten aan elkaar verbonden en zo

Tunnels van losse glasplaten
zie je nog wel in Engeland

Kunststof schakeltunnel met
luchting

kun je hele tunnels bouwen. Ik ben niet zo bar
enthousiast over dit systeem want als er één
plaatje glas breekt, ben je lang bezig om alle
splinters uit je moestuin te verwijderen. Verder is
de schermwerking van helder glas te gering,
waardoor verbranding van jonge plantjes kan
optreden.
Liever werk ik met tunnels van polyester of
andere harde plasticsoorten. Je ziet ze steeds
meer aangeboden. Ze zijn enorm handig omdat
je ze aan elkaar kunt schakelen. De einden kun
je dicht maken met losse eindplaten. Het dak kan
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in diverse standen opengezet worden. Jammer
genoeg is deze oplossing nogal kostbaar, zeker
als je een flink aantal elementen aanschaft.
Neem ze in elk geval niet van de kleine maat, de
grotere zijn veel handiger.
Eenvoudige tunnels, bedekt met plastic folie, zijn
kant-en-klaar te koop. De steunen bestaan
meestal uit buigzame metalen staafjes, die over
het bed worden gezet. Over de staafjes komt de
folie en eroverheen worden opnieuw staafjes
geplaatst om de folie vast te houden. Nadelen:
de staafjes roesten vrij snel en de folie is meestal
te smal, namelijk 120 cm. Bij een bedbreedte
van 120 is dat net te weinig om de folie aan de
zijkant goed vast te kunnen leggen. 2 meter
breed is veel handiger.
Ik heb daarom een beter systeem bedacht, te
zien op de foto. In plaats van metalen staafjes
wordt elektriciteitsbuis gebruikt, die vele jaren
mee kan. De buis, met een doorsnede van 5/8”,
eventueel een slag dikker, namelijk 3/4”, wordt
geleverd op lengten van 4 meter. Zaag deze in
tweeën. Op 25 cm van het eind boor je een
gaatje in de buis en daarin komt een messing
boutje.
Bij het in elkaar zetten van de tunnel komen de
uiteinden van de buis precies tot het boutje in de
grond, dus 25 cm diep. De overspanning van het
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Zelfgemaakte tunnel van
elektriciteitsbuizen en folie

Detail bevestiging van het
koord

bed is dan 150 cm. Plaats elke 50 a 70 cm zo'n
overspanning. De folie moet breder zijn, 200 cm,
zodat je de zijkanten goed kunt vastleggen. Koop
landbouwfolie in die maat of knip een stuk van 4
m breed in de lengte doormidden.
De folie wordt nu over de buizen gelegd en
vastgemaakt met een kunststof koord, dat
kruislings over de folie wordt getrokken en
vastgemaakt aan de messing boutjes. Aan beide
einden van de tunnel wordt een paaltje in de
grond geslagen en hieraan wordt de folie
gebonden. Als je de tunnel 100% dicht wilt kun
je de zijkanten van de folie nog vastleggen met
enkele stenen of wat zand. Dit is vooral van
belang wanneer je noppenfolie over de buizen
hebt gelegd om groenten te beschermen tegen
moestuin e-boek copyright Rob Herwig

097

Nawerk

Hulpmiddelen

nachtvorsten. Zo kun je bepaalde gewassen veel
langer door oogsten. Door de folie omhoog te
schuiven tussen de boogjes en het
strakgespannen koord kun je heel makkelijk
schoffelen en bij warm weer luchten.
Een nadeel van boogvormige tunnels is dat de
plantjes aan de kant nauwelijks ruimte hebben
om te groeien. Geen nood: van
elektriciteitsbuizen kun je ook een rechthoekige
tunnel maken. Er zijn namelijk haakse bochten te
koop, waar de buis in past. Een beetje buislijm er
aan en alles zit stevig vast. Op de foto van het
insectengaas is zo'n tunnel te zien. Afhankelijk
van de gewenste hoogte en breedte van de
tunnel moet je nu de goede breedte van de folie
even uitrekenen. Koolplanten en andere forse
gewassen doen het veel beter onder een
dergelijke tunnel, maakt niet uit of die met folie
of met insectengaas is bedekt.
Koude en warme bak
Een bak was vroeger altijd een vast bouwsel van
hout of steen, afgedekt met zogenaamde
eenruiters, dat zijn ramen met een afmeting van
150 x 80 cm. Nog steeds een uitstekende
constructie maar meer en meer vervangen door
kleinere en lichtere, verplaatsbare bakken,
bijvoorbeeld van aluminium. Bij deze bakken zijn
de wanden meestal ook van glas. Een maat kan
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Ouderwetse koude bak, zo zie
je ze niet veel meer

Kleine koude bak van glas en
aluminium

zijn 50 x 100 cm of 100 x 100 cm, hoogte
meestal 50 cm of iets meer.
Wanneer je niet veel plaats hebt zijn zulke
bakken ideaal om in de lente jonge plantjes op te
kweken. Je kunt ze vol zetten met potjes of
zaaischaaltjes, tegen te felle zon bedekken met
schaduwgaas en tegen de vorst met noppenfolie.
Omdat de bakken vrij licht zijn moet je ze wel
beschermen tegen wegwaaien, leg er desnoods
een paar bakstenen op.
Koude bakken werden vroeger verwarmd door er
een laag broeiende paardenmest onder aan te
brengen. Vandaar de naam broeibak.
Tegenwoordig kunnen we die warmte veel
makkelijker bereiken met een warmtematje of
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een warmtekabel. Dan moet er wel elektra in de
buurt zijn natuurlijk. Leg over het matje of de
kabel een laagje van 5 cm scherp zand en kijk uit
dat je nooit in dat zand gaat prikken of scheppen.
Want dan krijg je meteen 220 volt en dat is zeer
onaangenaam tot redelijk dodelijk. Meer info over
warmtekabeltjes en matjes verderop bij
zaaihulpjes.
Abri, balkonkasje
Hiermee bedoel ik simpele bouwsels, niet duur,
bestaande uit een geraamte van buizen,
overspannen met folie. Soms zó klein dat je het
ding op een balkon kunt zetten om een paar
plantjes te beschermen, soms zó groot dat je
erin kunt staan. Voor iets meer dan € 100.- heb
je al wat. Deze minikasjes zijn handig in de lente
en de zomer, maar 's winters kun je ze beter
opbergen want ze zijn niet erg sterk. Een flinke
windvlaag blaast ze snel omver.

Balkonkasje van hout

Dito van aluminium
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Tunnelserre
Deze serres zie je niet vaak in België en
Nederland, des te vaker in zuidelijke landen. Ze
zijn namelijk veel goedkoper dan glazen kassen
en bieden evenveel ruimte. De wand gaat
meestal recht omhoog, het dak is boogvormig.
Het frame
bestaat uit
stijve stalen
buizen, je
kunt het
makkelijk
zelf opzetten.
De
bespanning
is met sterke Tunnelserre
folie, die
ongeveer 5 jaar mee kan gaan. Je kunt ook met
schaduwgaas bespannen, dan heb je een fraaie
schaduwhal.
Maten vanaf 300 x 150 cm tot 4 m breed en 10
m lang. Keuze uit diverse soorten folie.
Stahoogte. Wil je veel ruimte voor niet te veel
geld dan is een tunnelserre ideaal. Mooi in je
tuin? Nee.
Kasje
Dan komen we bij het ideaal van de moestuinier,
een fraai kasje. Vroeger waren die dingen van
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hout, meestal cederhout. Ik heb er zelf een
gehad maar na 20 jaar stort het ding absoluut in
elkaar. Bovendien ziet het hout er al spoedig niet
zo fraai meer uit. Vervolgens kwamen de
aluminium kasjes, die kunnen makkelijk 40 jaar
mee maar het onbehandelde alu wordt dof en
verliest zijn charme.
Nu zien we meestal aluminium dat gemoffeld is,
je kunt elke kleur kiezen die je wilt. Blijft lang
mooi en past goed in menige tuin, dit kasje kan
echt de trots van de tuinier worden. De kasjes
kunnen geleverd worden met enkel glas, dubbel
glas, kunststof duoplaten, gehamerd glas en met
perspex. Reken op een prijs van een paar
duizend euro voor een kasje van 2 x 3 meter
inclusief deur, luchtraam en enkel glas.
Je wilt natuurlijk dat je mooie kasje door de jaren
heen mooi recht blijft staan in je tuin en daarom
moet je enkele maatregelen nemen. Vergeet de
bijgeleverde verankering, je wilt toch niet op
natte modder lopen als je in je kasje staat. Stort
dus eerst een 10 cm dikke, gewapend betonnen
vloer en veranker hierop het kasje. Het kan dan
nooit wegwaaien (heus, dat gebeurt heel vaak)
en je staat goed met droge voeten.
Ik vind een kasje met aan beide uiteinden een
deur erg handig, een tweede deur kun je meteen
bijbestellen. Een extra luchtraam is ook te
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Hier zet ik zelf een kasje op, het is van bruin aluminium

leveren en automatische raamopeners eveneens,
vergeet die niet. Want als je een dagje weg bent
en de ramen gaan niet open bij felle zon dan
wordt het snel 50 graden in je kasje en zeg dan
maar dag tegen je plantjes...Het kasje komt in
onderdelen, zelf opzetten is een leuke puzzel
waar je makkelijk enkele dagen mee bezig kunt
zijn.
Inrichting van het kasje
Een aansluiting voor stroom is van groot nut in
het kasje, probeer dat in elk geval voor elkaar te
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krijgen. Verder zijn kweektafels onontbeerlijk om
goed te kunnen werken. Je kunt ze natuurlijk ook
zelf maken. Ik heb in het kasje aan beide zijden
betonblokken opgemetseld en daarop heb ik
planken van hardhout bevestigd, 1 cm kier
ertussen. Op die planken zet ik de plantjes en
andere spullen. Eronder plaatste ik aluminium
tafeltjes, die ik bij een kassenleverancier vond.
Zo creërde ik plenty opbergruimte. In een hoek
maakte ik een oppotplank waar ik mijn zaai- en
verspeenwerk doe.
Schermen is nodig als het kasje is voorzien van
helder glas. Er zijn schermmatten te koop die je
kunt op- en afrollen, niet erg handig want je
moet er altijd zijn om ze te bedienen. Je kunt het
kasje in de zomer wit spuiten met schermkalk.
De beste oplossing is volgens mij om het kasje te
'beglazen' met kunststof duoplaten
(polycarbonaat). Licht en sterk, goede
schermwerking.
Als het buiten vriest dan is het in je kasje bijna
net zo koud, enkel glas geeft vrijwel geen
isolatie, duoplaten isoleren beter. Heb je vanaf
januari je vroege groenten gezaaid dan wil je
uiteraard dat het tot mei in elk geval vorstvrij
blijft in je kasje. Om dat te bereiken is een
simpele verwarming nodig, net genoeg om de
kas boven nul te houden. Is er stroom, koop dan
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Mijn kasje is klaar, je
ziet hoe de tafel is
gemaakt en ook dat er
twee deuren zijn. Het
is hier nog gedekt met
gewoon glas. Na een
flinke hagelbui heb ik
het dakglas vervangen
door kunststof
duoplaten.

een simpel blaaskacheltje, daar zit ook altijd een
thermostaat in, die je bijvoorbeeld op 5⁰ kunt
zetten. Is er geen elektriciteit, koop dan een olieof petroleum kacheltje, die zijn er ook speciaal
voor kasjes.
Hulpmiddelen voor het zaaien
Zaaien kun je het best in speciale zaaigrond
doen, bijna overal te koop als zaai- en stekgrond.
Mocht je er niet aan kunnen komen, neem dan
gewone potgrond en meng die met wat schoon
scherp zand.
De zaaigrond doe je bij voorkeur in zaaibakjes en
dan niet van die idioot grote, maar bakjes van 10
x 17 cm met gaatjes in de bodem. Je ziet ze op
bijna alle filmpjes die ik heb gemaakt. Daar
passen bijna altijd genoeg zaadjes in voor
normale behoefte en als je voor een weeshuis
moestuin e-boek copyright Rob Herwig

105

Nawerk

Hulpmiddelen

zaait dan neem je gewoon twee of meer bakjes
voor hetzelfde zaad. Bij gebrek aan zaaibakjes
kun je ook in 9 cm potjes zaaien.
Er zijn kapjes van helder plastic te koop die op
deze bakjes passen. Maar je kunt ook vier of
meer bakjes in een groter bakje met plastic kap
zetten. Zaden die extra warmte nodig hebben om
te kiemen doe je in dezelfde bakjes maar die zet
je dan in een 'propagator', dat is een grotere bak
met kapje die elektrisch wordt verwarmd. Zit er
een thermostaat in dan kun je de temperatuur
heel precies instellen.

Kamerkasje met
helder kapje,
zaaischaaltje en losse
verwarmingsmat

En de beste kiemtemperatuur heb ik in dit boek
bij heel veel gewassen vermeld.
Je kunt ook warmtematjes kopen waar je de
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zaaischaaltjes op zet. En je kunt zelf een
verwarmde bak maken met behulp van een
kabeltje dat warm wordt zodra je er de 220 op
aansluit. Per vierkante meter heb je ongeveer
75-100 watt nodig om de bodemtemperatuur 7
graden te laten stijgen. Met 120 watt gaat de
temperatuur 10 graden omhoog (cijfers hangen
natuurlijk af van de temperatuur in de kas).
Om zaadjes, die soms akelig klein zijn, makkelijk
te kunnen zaaien zijn er allerlei hulpmiddelen te
koop. Ik heb ze allemaal geprobeerd maar zaai
nog steeds rechtstreeks uit het pakje. Daar maak
ik een scherpe vouw in en dan tik ik zo
voorzichtig tegen het pakje dat er maar 1 zaadje
tegelijk naar buiten komt. Is goed te doen zoals
je op diverse filmpjes van mij kunt zien.
Wat wél nuttig kan zijn dat is pillenzaad (men
spreekt ook van zaadpillen). Elk klein zaadje is
omhuld met materie, die ook nog het kiemen
schijnt te bevorderen. Zo ontstaat een keurig
rond pilletje met een diameter ergens tussen 2
en 4 millimeter. Uitstekend te hanteren en gaat
ook prima door een zaaimachine. Lang niet elke
leverancier verkoopt pillenzaad en als hij het wel
heeft, dan nog alleen van enkele soorten, zoals
peen, prei, radijs. Even Googlen.
Moet je veel zaaien, heb je een grote moestuin,
denk dan eens aan een kleine zaaimachine.Het
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apparaat op de foto is
niet zo duur en kan
ingesteld worden voor
zaden in verschillende
grootte.
Sommige plantjes, zoals
sla, houden niet van
overplanten, de kans op
schieten wordt dan
vergroot. Zulke planten Eenvoudige zaaimachine
zaai je dus zodanig dat
je ze met onbeschadigd kluitje in de tuin kunt
uitplanten. Er bestaan kweekplaten met tientallen
uitsparingen die elk één plantje kunnen bevatten.
Vaak krijg je er de kluitjes niet zo makkelijk uit.
Bij sommige kweekplaten wordt een hulpmiddel
meegeleverd waarmee je de kluitjes eruit kunt
drukken. Zelf gebruik ik het liefst een kweekplaat
met losse kleine potjes. Die zijn heel slap
waardoor je het plantje er makkelijk uit krijgt. Je
ziet hoe dit gaat in het filmpje Sla kweken.
Ook kun je zaaien in turfpotjes. De wortels
groeien door de wand heen en het kluitje gaat
met potje en al de tuin in. Aardig bedacht, maar
de turf moet je heel goed vochtig houden anders
groeien de wortels er nooit doorheen. Zo zijn er
ook zweltabletten, je gooit ze in het water en dan
heb je een soort turfpotje waar je één of twee
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Gevulde turfpotjes goed
laten optrekken in water

Zweltabletten, droog en
opgezwollen

zaadjes in legt. Filmpje: Mini-aubergines kweken.
Om zelf turfpotjes te maken (van zaaigrond) zijn
er pottenpersjes te koop. Flink persen en met
wat goede wil blijft het kluitje intact tot het
plantje de tuin in moet. Ik vind het niks.
Als gezaaide planten zijn opgekomen moeten ze
verspeend worden. Ik doe dat altijd in 9 cm
potjes van plastic. Die zijn heel gangbaar in
België en Nederland en ze kunnen jarenlang
mee. Ik was ze wel altijd goed af na gebruik om
geen kiemschimmels mee te nemen naar de
volgende cultuur. Vaak worden kleinere potjes
gebruikt maar ik heb liever een wat grotere pot,
dan heb je vanzelf een vochtbuffer.
Kijk ook bij de zaaihandleiding aan het begin van
dit boek en tevens bij de gereedschappen.
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Het blijft leuk werk
Met veel plezier heb ik gewerkt aan dit boek en
dat is niet in de laatste plaats te danken aan mijn
dochter Modeste en mijn vrouw Karen.
Allebei hebben ze me
geweldig geholpen, de eerste
vooral met foto's en Karen
heel veel met werk en poseren
in de moestuin. Zo zijn al die
YouTube filmpjes in de
moestuin gemaakt.
Modeste

Ik hoop weer veel mensen
enthousiast te maken voor het
zelf verbouwen van groenten
en als ik kijk naar de reacties
op YouTube, waar we in het
seizoen al een paar duizend
kijkers per dag hebben, dan
denk ik dat het wel zal lukken.

Ik heb nog nooit een boek
zonder fouten gemaakt en ik heb er ook nog
nooit eentje gezien. Geef gerust kritiek, daar
wordt het boek alleen maar beter van.
Karen

Veel plezier in de tuin, hoe groot of hoe klein
ook, maak er wat moois van!
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Rob Herwig
Komt uit een geslacht van tuinmannen, kwekers en
publicisten op dit gebied. Zijn oudst bekende
voorouder, Justus Hieronymus Herwig, was hovenier
op de borg
Nittersum in het
Groningse
Stedum, we hebben
het nu over de
periode 1750-1790.
Ook zijn zoon
Willem was
hovenier, eerst in
Friesland, later in
De borg Nittersum in het Groningse Stedum.
Groningen.
Bestaat niet meer.

Nazaten hebben
ook andere beroepen uitgeoefend, maar in 1883
werd Arend Jan Herwig geboren, de vader van Rob.
Hij specialiseerde zich in de fruitcultuur en richtte in
1920 een bedrijf op in Bussum. Het bestond uit een
bloemenwinkel, kassen, kwekerijen, eigenlijk een
soort tuincentrum avant la lettre. Arend Jan schreef
veel boeken over tuinieren en hij hield meer dan 30
jaar lang wekelijks radiopraatjes voor de NCRV.
Rob begon pas op 30-jarige leeftijd met het
schrijven van boeken, nadat hij eerst in het
bedrijfsleven had gewerkt. Hij nam het werk over
van zijn vader, die hem nog korte tijd kon inwerken.
Zijn eerste boek, voor het tijdschrift Margriet, werd
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meteen een succes en
al gauw vroegen ook
andere uitgevers hem
om boeken te maken.
Veel boeken werden
vertaald en zo werd
Rob, met meer dan 9
miljoen boeken,
verkocht in 22 landen,
Foto Karen Herwig
de meest succesvolle Rob in 2014
schrijver van 'groenboeken' in de wereld. De hele
waslijst vind je in Wikipedia.
In 1972 richtte Rob in Lunteren, Veluwe, zijn
Modeltuinen op. Naast een oude boerderij met 3
hectare grond bouwde hij successievelijk kleine
modeltuinen, bedoeld als voorlichting voor het
publiek. De ontwerpen voor de tuinen werden
gemaakt door tuinarchitecten die in die tijd heel
bekend waren.
Een moestuin van 400 vierkante meter maakte deel
uit van het complex. De tuinen kregen veel
bekendheid, werden ook op tv vertoond, en ontvingen
in 30 jaar ruim 400.000 bezoekers.
Na zijn pensioen verkocht Rob in 2000 de boerderij
en de tuinen, kocht een huis in Zuid-Frankrijk,
stopte met de siertuin en wijdde zich hoofdzakelijk
aan de moestuin. Zijn dochter Modeste zette de
zaken voort in Soest.
moestuin e-boek copyright Rob Herwig

112

Nawerk

Laatste pagina

Modeste Herwig schreef ook tal van boeken, zij
maakt schitterende foto's en heeft er meer dan
100.000 liggen voor de verkoop. Verder ontwerpt zij
tuinen en geeft ze Workshops.
Toen YouTube filmpjes populair werden zag Rob daar
een nieuwe uitdaging in en geholpen door zijn vrouw
Karen ging hij instructieve filmpjes maken over
moestuinieren. Inmiddels lopen de kijkers ook
alweer in de miljoenen.
Met dit geheel in eigen beheer geproduceerde
Moestuin e-boek wil Rob bewijzen dat het mogelijk is
een uitgebreid naslagwerk te maken voor een
aantrekkelijke prijs. Een papieren boek van deze
omvang zou minstens het tienvoudige kosten en dat
vindt Rob een beetje uit de tijd.
Bijzonder is dat alle YouTube filmpjes aan dit boek
gekoppeld zijn. Door op de link te klikken krijg je
aanvullende en inzichtelijke instructie.
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