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Deze nieuwsbrief en alle informatie over D’n Hof ligt standaard in de kantine op tafel in een blauwe 

map. 

Belangrijke 
data: 
Maart 
Zaterdag 11 
Maandag 27 
Vrijdag 31 
 
April 
Zaterdag 8 
 
Mei 
zaterdag 20 

 
 
Kluszaterdag 
Coördinatorenoverleg 
D’n Hof borrel 
 
 
Kluszaterdag + Zaden en planten ruilen 
 
 
Open Dag samen met het Gilde 

 
 
09.00 – 13.00 
19.00 – 21.30 
16.00 – 18.00 
 
 
09.00 – 13.00 
 
 
10.00 – 16.00 

    
Nieuw lid 

We hebben een nieuw lid, nl. Luc van Ewijk. Wij wensen hem veel plezier met tuinieren op onze 

prachtige locatie. 

 

Contributie 2017 

Er zijn leden die nog niet hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald. Verzoek om dit alsnog over te 

maken. 

 

Compost  

Zoals eerder aangegeven, in de ALV is bepaald dat er voortaan betaald moet worden voor de 

compost, champignonmest of schapenmest. Ook voor wat al is gebruikt. We hebben geconstateerd 

dat ook hier een aantal leden nog geen gehoor aan hebben gegeven.  

De prijs voor de genoemde compost/mest bedraagt 1,50 per kruiwagen (een normale). 
Bij voorkeur vindt de betaling plaats per overschrijving naar onze bankrekening NL20 TRIO 0197 
6024 52 t.n.v. IVN afd. Uden - Hof van de Toekomst. 
Voortaan zal alleen nog compost worden aangeschaft op bestelling en bij voorafbetaling. 
 

Zadenruil zaterdag 

Op zaterdag 8 april van 10.00 tot 12.00 uur, tijdens de kluszaterdag, is er gelegenheid om zaden en 

plantjes te ruilen .  

 

Werkgroepen 

Heb  je zin om deel te nemen aan een werkgroep, laat het dan weten. Hulp is altijd welkom . Of, zit je 

al in een werkgroep en wil je van werkgroep wisselen? Laat het ons weten en stuur een email naar  

info@dnhofvandetoekomst.nl 

 

Ontsluiting bouwkavel op D’n Hof 

Momenteel voert de gemeente Uden een studie uit naar de mogelijkheden van de ontsluiting van het 

bouwkavel wat op ons terrein ligt. Het gaat om het aardappelveld en het compostveld. Het was ook 

bekend dat dit één bouwkavel is en dat we het zolang mogen gebruiken totdat de gemeente dit kavel 

ontsluit. 

Zodra er meer bekend is laten we het weten, maar dat kan nog maanden duren. 
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Moestuinklusje in maart: zaaien!  

 

Het zal je niet ontgaan zijn, het moestuinseizoen is geopend. Je kunt aan de slag met het 
moestuinklusje van maart: zaaien! Zaaien is helemaal niet moeilijk. Houd een paar basisregels 
in acht en je kunt straks een heerlijke oogst tegemoet zien. 
 
Goed materiaal is een must 
Gebruik goed kiemkrachtig zaad dat niet te oud is. Bewaar het zaad in de originele verpakking zodat 
je de houdbaarheidsdatum kunt checken. Twijfel je of het zaad nog wel geschikt is? Doe dan de 
kiemproef! Maak een vel keukenpapier goed nat en strooi er wat zaadjes overheen. Houd het 
keukenpapier de komende dagen vochtig en kijk hoeveel zaadjes gaan kiemen. Als minder dan de 
helft nog maar kiemkracht heeft, dan kun je de zaadjes beter weggooien. 

Doe op het juiste moment je moestuinklusjes 
Kijk goed op de verpakking wat het juiste zaaimoment is van de groenten.  Vanaf april mag je al vrij 
veel groenten in de volle grond zaaien, maar ook in maart kun je al voorzichtig met een aantal 
gewassen starten. 

Wat kun je buiten zaaien? 
Afhankelijk van de temperatuur kun je vanaf maart buiten zaaien: 
spruitjes, raapstelen, radijs, rapen, snijbiet, spinazie, tuinkers, herfst- en winteruien, wortelen, 
kapucijners, doperwten, peultjes, postelein en prei. 

Wat kun je binnen zaaien? 
De mogelijkheden worden een stuk groter als je beschikt over een (verwarmde) kas of koude bak. 
Ook op de vensterbank in de keuken kun je groenten en kruiden voorzaaien, zodat je straks al stevige 
planten hebt om uit te planten. Je zou de volgende groenten en kruiden kunnen proberen: andijvie, 
aubergine, kervel, komkommer, broccoli, koolsoorten, paprika en pepers, peterselie, postelein en prei. 

Zaaibed 
Als je buiten gaat zaaien, moet je eerst het zaaibed in orde maken. Maak de bovenlaag goed los, 
egaliseer de grond en maak grove kluiten klein. De bovenlaag moet een fijne structuur hebben. 
Gebruik nu geen zware bemesting want daar kunnen de kiemplantjes niet tegen. Probeer zo min 
mogelijk over het zaaibed te lopen. 

Onder glas 
Ga je in de kas of in huis voorzaaien, vul je potjes dan met speciale zaaigrond die kant-en-klaar te 
koop is. Je kunt allerlei bakjes en potjes gebruiken zoals boterkuipjes, ijsbakjes en yoghurtbekers. 
Heel handig zijn turfpotjes die je straks met potje en al in de grond kunt zetten. De wortels groeien er 
gewoon doorheen. Ook perspotjes, gemaakt van samengeperste potgrond en zand, kun je straks zo 
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in de grond zetten. Speciale zaaibakken met een doorzichtige, plastic kap zijn ook heel praktisch 
omdat de vochtigheidsgraad constant blijft. Je kunt dergelijke bakken ook kopen met een ingebouwde 
elektrische verwarming. 

Temperatuur 
Niet alle zaden kiemen bij dezelfde temperatuur. Sla, spinazie, tuinbonen, doperwten, kapucijners en 
worteltjes kiemen al bij een temperatuur van 10 °C. Koolsoorten kiemen bij 15 °C en courgette, 
paprika en tomaat hebben 20 °C of meer nodig. Vandaar dat je die ook later in het jaar zaait. 

Tip: is de grond nog iets te koud en wil je toch buiten zaaien? Dek de grond dan af met een lap 
doorzichtig plastic en laat dat tien dagen liggen. De grond warmt zo snel op! 

Niet te diepzinnig moestuinklusje 
Zaai niet te diep. Voor kleine zaadjes is 1 cm meestal wel voldoende. Grotere zaden, zoals die van 
peulvruchten, moet je wel wat dieper in de grond stoppen. Een tuinboon zaai je op 5 cm. Hoe dieper 
je zaait, hoe groter de kans op rotten. Zaai niet te dik en niet te veel tegelijk. 

Water geven 
Geef direct na het zaaien water maar wees voorzichtig: het zaad mag niet wegspoelen. Wanneer de 
zaailingen gaan groeien, kun je water geven met de fijne broes van de gieter. Houd de grond vochtig 
maar geef ook weer niet te veel water want je plantjes kunnen snel wegrotten. 

Geduldig moestuinklusje 
En dan is het wachten tot je de eerste tekenen van groen kunt ontdekken. De ene plant doet er veel 
langer over dan de andere. Sla staat al na een paar dagen boven terwijl het weken kan duren voordat 
een pastinaak of worteltje kiemt. 

 
Groente in de spotlight: de Tuinboon 

 

 

 

Tuinbonen zijn echte ijsberen. Hoe kouder ze het hebben, hoe beter ze groeien. Maar vergis je niet: 
alleen deze bonen kunnen zo vroeg worden gezaaid. De klassieke sperzieboon is ontzettend 
vorstgevoelig en kan dus om die reden pas vanaf mei de grond in. Tuinbonen hebben alles in huis om 
over de moestuin te heersen, al is dat de zwarte bonenluis buiten beschouwing gelaten.  

Standplaats en bemesting 
Tuinbonen houden van een diepe, groeikrachtige bodem. Compost inwerken met een woelvork is 
meestal voldoende. Zorg voor een plekje in de zon en geef indien nodig kaliumrijke meststoffen. 
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Lichte gronden zijn uitermate geschikt om vroeg te zaaien, zware gronden warmen iets trager op. 
Tuinbonen houden niet van zure gronden, bekalk daarom tijdig. 

Zaaien en planten 
Er zijn twee ideale momenten om tuinbonen te zaaien. Of je zaait rechtstreeks in het najaar en je laat 
ze overwinteren om in het vroege voorjaar te oogsten. Of je zaait vanaf februari om te oogsten in juni. 
Belangrijk is: ze worden het liefst zo vroeg mogelijk geplant om de gevreesde bonenluis voor te zijn. 
Je kunt ze ook voorzaaien in de kas vanaf januari, dat vervroegt de oogst met een maand. De zaden 
een nacht in een kommetje met water laten voorweken zorgt voor een vlotte kieming. 

Verzorging 
Giet af en toe, dat komt de bloei en dus peulvorming ten goede. Verwijder, indien nodig, onkruid en 
zorg ervoor dat ze vroegtijdig worden gesteund en lichtjes worden aangeaard. Dat zorgt er namelijk 
voor dat ze minder snel omvallen. Als ze in groep groeien is het trucje om ze vast te binden met een 
touw aan twee paaltjes. Zodra de tuinbonen ongeveer meter hoog zijn, wat gelijk staat aan gemiddeld 
zes bloemtrosjes, kun je ze toppen. Je haalt de kop van de plant eruit om bonenluis te vermijden. 

Bloemen 
Tuinbonen bloeien niet alleen ontzettend mooi met witte, roze of paarse bloemen, ze ruiken ook 
ontzettend goed. Een lenteparfum om u tegen te zeggen. Wees er maar zeker van dat de bijen en 
hommels uit de buurt dat ook zo hebben begrepen. 

 

Oogsten en bewaren 
Hoe vroeger je zaait, hoe vroeger je kunt oogsten. Zaaien in de herfst tot januari betekent oogsten in 
mei. Zaaien in februari, maart betekent dan weer oogsten in juni en juli. Pluk alleen de dikste peulen, 
die zijn binnenin volgroeid. Je kunt ze maar kort bewaren in de koelkast. Verwerk ze liever meteen en 
vries de bereidingen in om later te kunnen gebruiken. Je kunt ze ook drogen en bewaren in een pot 
op een droge plek, bijvoorbeeld in de kelder of garage. 
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Permacultuur in de moestuin 

De perfecte combinatieteelt in je moestuin  

Goede buren, slechte buren. Een fijne moestuin is een tuin in harmonie. Je kunt je moestuin gezond 
houden door de juiste planten bij elkaar te zetten. Sommige planten versterken elkaar juist. Plant je 
bijvoorbeeld uien bij wortelen, dan houdt de ui de schadelijke wortelvlieg op afstand. Dat zijn dus 
goede buren! Een rijtje met goede en slechte combinatieteelt: 

Goede combinatieteelt 

Aardappel – munt, maïs, spinazie 
Aardbei –  knoflook, kropsla, radijs, spinazie, wortel 
Rode biet – kool, radijs, raap, sla, ui – aardappel, maïs, prei, spinazie, wortel 
Radijs – aardbei, erwt, kool, wortel, tomaat, sla, rode biet  komkommer 
Sla – aardbei, dille, kool, prei, radijs, rode biet, tuinboon, tomaat, wortel 
Tomaat – sla, peterselie, prei, radijs, rammenas, spinazie, ui, wortel 
Tuinboon – andijvie, kool, sla, spinazie, selderij 
Wortel – aardbei, bieslook, boon, dille, erwt, knoflook, kool, prei, radijs, sla, snijbiet, tomaat, ui 

Slechte combinatieteelt 

Aardappel – selderij, tomaat, rode biet, 
Aardbei – koolsoorten 
Rode biet – komkommer 
Sla – peterselie, selderij 
Tomaat – aardappel, venkel 
Tuinboon – erwt, knoflook, ui, venkel 
Wortel – rode biet 

Hulde aan het Afrikaantje 
Afrikaantjes hebben niet voor niks de bijnaam ‘stinkertjes’, want het plantje ruikt inderdaad niet zo 
aangenaam. Zet je daar maar overheen; ze weren diverse plagen zoals aaltjes, witte tomatenvlieg en 
mieren. Ze zijn goede buren voor aardappelen, aardbeien, bietjes en uiteraard tomaten. Handige en 
(toch wel) vrolijke combinatieteelt dus. 

 


