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Jaarverslag werkgroep Producten/Kassen 2016
Leden: Arend Joosten, Hans van der Kolk, Ad van Driel, Annemieke van den Ing, Nico Ettema, Bertus ten Pas,
Reinier Cana, Chutikan van Hout
De werkgroep Producten is een samenwerkingsverband van de werkgroepen kassen, productietuin en winkel.
Om de leden meer betrokken te laten zijn bij de gemeenschappelijke productie zijn in het voorjaar de leden
gevraagd wie planten wilde kweken, die warmte nodig hebben zoals tomaat, paprika, peper etc. Aan enkele
leden zijn zakjes zaad van de beoogde groenten gegeven. De resultaten waren wisselend, omdat het laten
kiemen op de vensterbank en het doorkweken van verspeende plantjes zonder geschikte ruimte erg lastig is.
Ook de spelregels van de winkelverkoop zijn aangepast aan het bevorderen van de betrokkenheid. Wie
meehelpt bij de kweek of in de kas mag voor eigen gebruik groente meenemen. Ook leden die groente uit
eigen tuin aanbieden mogen als wederdienst groenten meenemen uit de kas en productietuin.
In januari en februari is begonnen met het opkweken van groenten in de volle grond in de kas. Dit jaar hebben
we niet gekozen voor perskluitjes, omdat het veel werk vereist en er vorig jaar veel kluitjes overbleven. We
hebben een lijst samengesteld met de groenten die we in overleg met de leden wilden gaan kweken. De leden
konden zelf hier op inschrijven en hun bestelling plaatsen. De reacties hierop waren beperkt. Over het
algemeen voldeden de opgekweekte groenten aan de vraag.
Naast de groenten zijn er ook bloemen voorgezaaid voor de pluktuin. Hierbij zijn enkele soorten slecht
opgekomen, maar de nieuw aangelegde pluktuin was in combinatie met vaste planten een groot succes. Er zijn
ook twee kratjes met plantgoed geleverd aan Kinderdagverblijf De Vlindertuin. Men is hier ook gestart met
een pluktuin voor de kinderen.
In de kassen zijn soorten als paprika, tomaten, komkommers en pepers uitgepoot. Helaas bleek de besmetting
van de tomaten nog in de grond van de kassen aanwezig te zijn. In het begin is nog met steenmeel en
brandnetelgier gepoogd om de tomaten te beschermen, maar dit heeft onvoldoende geholpen. Ook is er dit
jaar voldoende gelet op het luchten van de kassen, omdat vocht op de bladeren de schimmel bevorderd.
Helaas heeft ook dit niet geholpen. Verder was de afstand tussen de planten dit jaar vergroot, zodat de
beluchting verbeterd was. De opbrengst van tomaten was slecht ondanks de variatie aan soorten. Het voorstel
is om in één kas de bodem af te schrapen en met nieuwe grond te bedekken. Alleen hier worden de tomaten
aangeplant. Het streven is om zaad van resistente rassen te kopen.
De paprika`s, komkommers en pepers hadden geen last van phytophtera. De komkommers kregen op het
einde van het seizoen wel last van meeldauw, maar de productie was goed. Dit jaar waren kleine stekelige
komkommers geplant. Volgend jaar willen we gladde, lange komkommers kweken.
In het loop van het seizoen zijn de slechtste tomatenplanten verwijderd en zijn door Rein enkele bijzondere
groenten gekweekt.
De opbrengst van de verkoop was veel minder dan in 2015, maar dit was het gevolg van de vernieuwde opzet.
Er is voldoende geld binnen gekomen om de uitgaven van enkele tientjes te compenseren.?
Om het rattenprobleem in de kassen te verminderen is al het materiaal, dat niet nodig was voor de productie,
uit de kassen verwijderd. Hierdoor waren er geen schuilmogelijkheden meer en was het rattenprobleem in de
kassen opgelost.
Het water geven is dit jaar prima gegaan ondanks de warmte. De aansluiting van de watertank was een succes
ondanks het feit, dat waarschijnlijk door kwajongens of een vergissing van een van de watergevers de kraan is
blijven open staan.
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