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En ineens is het dan weer zo ver……het nieuwe tuinseizoen is van start gegaan! Prachtige bloesem, 

krokussen, anemoontjes , narcissen en tulpen hebben gebloeid en de vergeet-mij-nietjes bloeien  

nog volop.  De bijen vliegen af en aan met stuifmeel! Helaas hebben wij erg koude nachten gehad, wat voor 

de bijen niet goed was, en hebben aardappels en andere gewassen vorstschade opgelopen. 

De volkstuin is weer ontwaakt. Ondanks de koude nachten staat op de meeste tuinen al veel buiten in de 

volle grond, tuinboonplanten, peulen enz. , de kassen zijn gevuld met zaaigoed om later buiten geplant te 

worden. Er wordt weer flink gefreesd en de grond wordt verzorgd met compost of mest. 

Ook nu een welkom voor de nieuwe tuinleden, hopelijk brengt de volkstuin jullie net zoveel plezier als het 

ons doet. Stel je vragen, volkstuinders delen graag hun kennis, kies zelf wat je ermee doet!!  

 

 

Bloeiende perzikbomen in de kas op tuin 67 



Zaaien 

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Ieder jaar zijn er dingen die heel goed gaan, maar ook die ontzettend 
mislukken, door het weer (te koud, te nat, te warm, te droog……) of omdat de grondsoort niet geschikt blijkt. 
Gewoon opnieuw beginnen….. Gaat het niet goed in de volle grond, probeer het dan eens in een pot. 

Het nieuwe tuinseizoen begint met zaad!! Nou ja, meestal, want je kunt natuurlijk ook groenteplantjes 
kopen om in de grond te zetten. 
 
Iedereen heeft zijn eigen methode om te zaaien. Er zijn 
tuinders die direct in de volle grond zaaien. Of dat een succes 
is, is ook afhankelijk van de grondsoort. Deze manier gaat 
vaak goed op zanderige losse grond die snel opwarmt. Maar 
op zware klei is dat een heel ander verhaal, deze grondsoort 
blijft lang koud en is zo vast dat niet alle zaden het naar hun 
zin zullen hebben. Het is vaak ook een kwestie van 
uitproberen en uitvinden welke manier het beste bij je past. 

 

Als je de beschikking hebt over een kas, dan kun je veel dingen voor zaaien in bakken. Het begint met het 
uitzoeken welke zaden je wilt gaan zaaien. Dan moet je eerst bedenken welke soorten groente, fruit en 
bloemen wil ik kunnen oogsten van mijn moestuin. Je kunt op zoveel verschillende manieren aan zaden 
komen: via het winkeltje op het complex, in tuincentra, zelfs bij supermarkten zoals Lidl en Aldi en natuurlijk 
via internet. 

 

Zaaien kun je in de meest uiteenlopende bakjes doen. Je hebt de officiële 
zaaibakken die je in de winkel kunt kopen, maar als je op de volkstuin in de 
kas kijkt, komt veel budget alternatieven tegen, zoals boterbakjes, bakjes 
van de chinees, bakken van AH maaltijdsalade, druivenbakjes;  je kunt het 
zo gek niet verzinnen.  

Om de naam van het gezaaide op te schrijven kun je plant labels gebruiken. 
Ook deze zijn er veel vormen en maten. Gebruik in ieder geval een 
watervaste stift, anders wordt het een grote verrassing wat er gaat groeien 
en bloeien. Dat kan natuurlijk ook leuk zijn…. 

 

Als de kiempjes groot genoeg zijn, moeten ze verspeend worden in grotere potjes. Ieder plantje in een    
eigen potje, zodat ze een mooi wortelstelsel kunnen ontwikkelen.  
Vanaf 15 mei zijn de IJsheiligen officieel voorbij. Dat betekent dat je al vanaf de week voor IJsheiligen kunt 
beginnen met het 'afharden' van je plantjes. Als de plantjes sterker en groter zijn, kunnen ze in de platte 
bak buiten om af te harden. Overdag het platte glas open en s avonds weer dicht. Heb je geen platte bak, 
dan kun je ze, bij rustig weer, gewoon overdag buiten zetten en s avonds weer naar binnen halen in de 
kas. En na de IJsheiligen kunnen ze de volle grond in. 

 

Verder kun je in de kas bv. ook dahliaknollen voortrekken door ze  
in potten alvast te laten wortelen.  Ze zullen dan ook eerder bloeien. 
Dahlia’s zijn echt volkstuinbloemen, ze vrolijken de tuin op met kleur en 
vorm. Ook erg leuk als plukbloem, ze doen het goed op vaas. 



IJsheiligen  

Veel mensen weten eigenlijk niet precies weten wat IJsheiligen in houdt, behalve dat daarna (waarschijnlijk) 
geen vorst meer ontstaat. 

IJsheiligen is een van de oudste en bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten van 
IJsheiligen dateren uit het jaar 1000. De heiligen St. Mamertius, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius 
vierden hun naamdagen op de achtereenvolgende 11, 12, 13 en 14 mei.  

 

 

 

Temperatuurveranderingen kunnen je gewas veel schade aanrichten. Na half mei ca. 15 mei neemt de kans 
op nachtvorst af. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de overgang naar een periode met meer 
zomers weer. Het is dus niet verstandig je moestuin voor die tijd al naar buiten te verplaatsen. Als de 
plantjes eenmaal in de vorst gestaan hebben, is het waarschijnlijk te laat om ze nog te redden.  

Leuk om eens te googelen als je daar interesse in hebt. En prima als je daar geen 
interesse in hebt, maar onthoud de data, want die zijn voor elke tuinder wel echt heel 
belangrijk.  

En je hoeft ook niet elke datum te onthouden, je kunt 15 mei aanhouden als de laatst 
mogelijke datum voor nachtvorst. Er zijn jaren dat al 2 of 3 weken voor IJsheiligen de 
laatste nachtvorst is, en zo heel soms is er ook nog wel eens na IJsheiligen een 
nachtvorst. Dus houdt in ieder geval toch de weerberichten in de gaten. 

En gelukkig zijn er ook genoeg planten die echt niet schrikken van wat kou; uien,  
krootjes, worteltjes, kapucijners, tuinbonen, ze schrikken er allemaal niet echt van.  

Verder bepaalt ook de plaats van je volkstuin de mate van vorst, want bij ons aan de kust is het over het 
algemeen minder koud dan in het binnenland. Het relatief warme zeewater straalt af op de kust en beperkt 
de vorst vaak in onze omgeving. 

In ieder geval is geduld een schone zaak …en heb je vorstschade, vaak groeien de planten er doorheen.  
Zo niet, dan opnieuw beginnen!! 

 



Plukbloemen 

 

Wie wil dat nou niet, zo’n mooie bos bloemen, zelf geplukt op de 

volkstuin!  

 

Sommige mensen zijn “anti-pluk” en vinden dat bloemen aan 

planten horen en niet in een huis in een vaas.  

Dat mag vooral iedereen zelf weten, een mooie tuin vol bloemen is 

ook erg mooi. Maar je kunt ook vrolijk worden  van een mooie vaas 

met bloemen op tafel. In de zomer is het  heerlijk om aan het eind 

van de middag naar huis te gaan met een bosje heerlijk geurende 

Lathyrussen. Of om ze weg te geven! 

 

 

Bovendien is het bij een aanzienlijk deel van zeker de éénjarige 

planten  zo dat plukken juist een verlenging van de bloei geeft. Dit 

geldt voor Lathyrus, maar bijvoorbeeld ook voor goudsbloemen, of 

een 2e bloei later in het seizoen, bij een aantal Salvia’s. 

 

 

Bedenk dat niet alleen één-jarigen en vaste planten materiaal leveren 

voor een mooi boeket; ook tussen de bollen, knollen, heesters, grassen, 

etc. vind je bloemen, takken, zaaddozen, etc. die decoratief zijn. 

 

          Zaaddoos Juffertje in ‘t groen 

Pluk in de koele tijd van de dag, vroeg in de ochtend of wat later in de avond. Neem een goede en scherpe 

snoeischaar; botte messen geeft beschadigingen met vitaliteitsverlies als gevolg. Zet de bloemen zo snel 

mogelijk in het water. 

Verwijder gelijk bij het plukken al de onderste bladeren – die moeten er toch af en met het gelijk 

verwijderen van de bladeren heb je dus minder verdamping en een betere houdbaarheid van de bloemen. 

Snij de bloemen vlak voor je ze thuis in de vaas zet nog even af, dan kunnen ze het water beter opzuigen. 

Doe altijd voldoende water in de vaas, niet koud, maar lauwwarm water. Vul de vaas  altijd voor 2/3 van de 

vaas en vul regelmatig bij. Als snijbloemen voeding krijgen, zullen ze ook langer houdbaar blijven (vaak zit er 

in snijbloemenvoedsel ook gelijk een bacteriedodend middel). Te koop in een flesformaat in tuincentra 

(bekende merken zijn Substral en Chrysal).  

Je kunt eigenlijk alle bloemen op vaas proberen, sommige blijven dagen mooi en fris, anderen verwelken 

sneller. Je kunt  de verwelkte bloemen uit de vaas halen en vervangen door nieuwe takken. 



 

Koken met eigen oogst 

     Rabarber Chutney 

INGREDIENTEN 

500 gram rabarber  

3 uien  

4 bolletjes gember (pot) 

100 gram rozijnen  

200 gram bruine basterdsuiker  

2 dl. rode wijnazijn  

1 theelepel kaneel  

1/4 theelepel kruidnagelpoeder  

1/4 theelepel gemalen foelie  

vers gemalen peper  

     1 theelepel zout  

     jampotjes  

Bereidingswijze: 

 
Rabarber, appel, uien schoonmaken en in stukjes snijden. Gember fijn snipperen.  
 
Achtereenvolgens in een wijde pan met dikke bodem doen: Rabarber, ui, appel, gember, rozijnen, 
basterdsuiker, azijn, kruidnagelpoeder, foelie, peper en zout.  
 
Al roerend aan de kook brengen en met deksel schuin op de pan 20 minuten laten koken.  Af en toe roeren. 
De ingrediënten voor de chutney met een houten lepel tot moes roeren en laten inkoken tot een stevige brij. 
 
Intussen de jampotjes en de deksels in een pan uitkoken en op een schone theedoek laten uitlekken.  
 
Chutney in de potjes scheppen en deze direct met deksel sluiten. Omkeren en ca. 10 min. laten staan. Weer 
rechtop zetten en verder af laten koelen (deksel geeft dan later een harde plop!). De chutney is ongeopend 
een half jaar houdbaar,  geopend in de koelkast 2 weken. 

 

Chutney wordt vooral als bijgerecht bij Indiase gerechten gegeten, 
maar er is veel meer  mogelijk! Dit recept voor rabarberchutney is 
bijvoorbeeld heerlijk bij kaas: van een saaie boterham met kaas tot 
een uitgebreid kaasplankje, als dipsaus, op brood, bij vlees, of als 
barbecuesaus.  
 

 

 



Things to do: 

- Als je het nog niet gedaan hebt, kas opruimen, ruiten schoonmaken. 

 

- Zaaien van groentes en bloemen, sla en bloemkoolplanten in de kas. Tomatenplanten en 

komkommers zien we ook al weer in de kas. Kiempjes verspenen straks afharden! 

 

- Sla zaaien en dat om de paar weken herhalen, zodat je opvolgend telkens nieuwe kroppen kunt 

oogsten! 

 

- Dahlia’s en andere knollen in potten met aarde voortrekken in de kas. Ze ontwikkelen dan alvast een 

mooi wortelstelsel en kunnen later uitgeplant worden. 

 

- Let op: voor de “believers” is het zondag 18 juni dé dag om weer 

onkruid te wieden. Volgens het “tuinieren met de maan” komt 

onkruid dat gewied wordt op 18 juni dat zelfde jaar niet meer 

terug! 

Heb je het vorig jaar geprobeerd, dan heb je gemerkt dat het 

werkelijk zo is. Heb je het niet gedaan vorig jaar, dan nu een 

nieuwe kans! 

 

 

- Heggen kunnen alweer de eerste knipbeurt krijgen. Bijhouden voor een mooi strak resultaat. 

 

- Ook de rand de buitenkant van de heggen schoonmaken en houden! 

 

- Respecteer de buren rond- en andere tuinders op het complex en gebruik géén apparaten die veel 

herrie maken:  na 19 uur en niet op zondag.  

 

- Compost over de grond, uit je eigen compostbak of gekocht in de winkel.  

 

 

 

 
 

 



 

Berichten van het Bestuur: 

 

- Op 23 februari 2017 was de jaarlijkse ledenvergadering. Er was een enorm grote opkomst, fijn dat er 

zoveel tuinders de moeite hadden genomen om te komen, ondanks de heftige storm met 

windkracht 10! 

 

- We zijn erg blij dat we een toiletunit op ons complex hebben.  

We zouden het zeer op prijs stellen als de toiletten op een nette 

manier gebruikt worden. Vooral het herentoilet is extreem smerig. 

Degenen die de toiletten schoonmaken zijn vrijwilligers, wat zij 

tijdens de werkbeurt op het herentoilet aantreffen is te smerig. Wees 

blij dat er toiletgelegenheid is en ga er op een fatsoenlijke manier 

mee om. Na gebruik netjes achter laten! Wie de schoen past….. 

 

- Het winkeltje is regelmatig open en worden veel dingen verkocht: potgrond, tonkinstokken, zaden, 

honing . Het winkeltje is open op werkdagen van 8.45 tot 9.30 uur. Op maandag ook van 10 tot 12 

uur. En op zaterdag tijdens de werkbeurten van 9 tot 11 uur. En anders kunt u even kijken of de 

tuinders op tuin 9 of 17 aanwezig zijn.  

 

- De gesprekken met de AVVN over het beheer en onderhoud van  de volkstuincomplexen in 

Rotterdam en de gebieden verlopen nog niet zo vlot. Er is nog geen duidelijkheid en kunnen er nog 

geen beslissingen worden genomen. 

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren. Verder willen we u wijzen op 

de website rotterdam.tuinpraat.nl . Daar vindt u de informatie van de RBvV en/of van de SVIN. 

 

- Denkt u nog eens aan de “bomenbrief” van de Gemeente Rotterdam van augustus 2015. Hierin staat 

het bomenbeleid beschreven voor bomen op volkstuincomplexen in Rotterdam, dus ook in Hoek van 

Holland. Deze brief is terug te vinden op onze website www.denoortbonnen.nl, onder Actueel 

nieuws en mededelingen. 

 

 

http://rotterdam.tuinpraat.nl/
http://www.denoortbonnen.nl/


 

 

Heeft u tips, ideeën of wilt u een verhaal kwijt in de nieuwsbrief, laat dat dan weten via een briefje in de 

brievenbus. Vermeld uw naam, tuinnummer en telefoonnummer en we nemen snel contact op. 

Of u stuurt een mail naar: nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen, Tasmanweg 124, Hoek van Holland 

                         www.denoortbonnen.nl 

            Volkstuinvereniging De Noort Bonnen 

 

Contactpersoon voor de nieuwsbrief: Martha van den Heerik, tuin 36 
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