
 

Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar na het verhaal van Michel 
vorige week ben ik toch maar wat bladafval, dat alom tegenwoordig is 
in Houten, aan het verzamelen. Ik volg zelf ook de nieuwsbrief van 
natuurlijke moestuin en haal eruit wat ik belangrijk, en handig vind. 
Dat doe ik ook met het blad Gardeners world. Ik heb een hele stapel 
liggen om ‘de winter door te komen’. Hierbij wat tips die ik uit een 
oktober nummer heb gehaald. 

Voor en nadelen van najaarssnoei 

Voordelen 

 De grond is behoorlijk vochtig; dus planten zijn minder gestrest 
dan ’s zomers en zullen na de snoei goed herstellen. 

 De temperaturen zijn betrekkelijk laag en er is weinig licht; dus 
de planten groeien minder snel terug. Je kunt nu een keer snoeien en 
de rest volgend jaar doen. 

 Er zit minder blad aan de plant; dus je kunt de structuur van 
bomen en struiken beter zien. Dat maakt het gemakkelijker om te 
beslissen welke takken je wel en niet wilt weghalen.  
 
Nadelen 

 In koudere streken is de kans op vorst hoog. Snoei geen 
planten die snel nieuwe aanwas produceren die vervolgens door de 
vorst weer afsterft. 

 Schimmelziekten gedijen goed in vochtig herfstweer. Hieronder 
vallen ook het meniezwammetje en, voor leden van de kersenfamilie, 
loodglans. 

 Het kan hard waaien, dus bedenk bij al het snoeiwerk wat een 
storm kan doen met vrijgemaakte scheuten die nog niet sterk genoeg 
zijn. 

Tips voor verspillingsvrij telen 

In Nederlandse huishoudens wordt jaarlijks zeventig miljoen kilo aan 
aardappelen weggegooid. Het lijkt logisch dat mensen die hun groenten 
zelf verbouwen dit niet graag verspillen. Vandaar deze tips. 

Zaai weinig en vaak 
Zo verspreid je meerdere kleine oogsten over een langere periode. 
Vroeg gezaaide doperwten (in potten binnen) kunnen in maart naar 
buiten en in juni geoogst worden. Later gezaaide in augustus. 

Zaai snelle groenten op lege plekken 
Natuurlijk passen we wisselbouw toe, maar er vallen af en toe lege 
plekken. Deze kunnen opgevuld worden met snelle groente zoals 
radijsjes. Ook haal je meer opbrengst uit je moestuin als je regelmatig 
oogst en dan zie je ook wanneer gewassen op hun top zijn of wat 
aandacht nodig hebben. 

Oogst meerdere keren 
Sommige groentes kunnen vroeg geoogst worden. Zo kun je wortels 
ook oogsten als ze nog klein zijn. Daarmee dun je meteen je gezaaide 
wortels en worden de anderen lekker groot. 
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AGENDA 



 
 
Verbouw groenten waar je blij van wordt 
Op zich een logisch gegeven. Je gaat niet 
iets verbouwen wat je niet lekker vind. 

Verbouw groenten die vers uit de moestuin 
het lekkerst zijn 
Bijvoorbeeld doperwten en tuinbonen. 
Laten we eerlijk zijn; die smaken vanuit de 
supermarkt half zo lekker.  

Tips voor verspillingsvrij eten 

 Eet de delen die je normaal weggooit. 
Wortelloof kan, fijngesneden, door 
salades. Maak een salade van rauwe 
babywortels met een beetje dressing 
met wortelloof en ook het loof van rode 
bieten kan door de salade. 

 Maak soep. Bedenk iedere keer; 
“waarom gooi ik dit weg?” Gooi het in 
een groentesoep. Heb je nog iets in de 
koelkast liggen? Probeer het gewoon. 

 Kook voor vandaag en een maaltijd 
voor later. 
Een grote pan groentesoep is zo 
gemaakt en makkelijk in te vriezen in 
porties die geschikt zijn voor een 
makkelijke maaltijd. In de oven 
geroosterde tomaten met knoflook-
snippers, zout, peper en wat kruiden. 
Daarna zeven tot saus en invriezen.  

 Probeer groenten te fermenteren of in 
te leggen. Wortelgroenten zoals 
knolselderij kunnen gefermenteerd 
worden. Zuurkool maken van witte 
kool; lekker met wat karwijzaad of 
geraspte knolselderij en 
sinaasappelsap.  

 

Belangrijke mailadressen: 

tuincomm.vth@gmail.com 
Afmelden/wijzigen tuindienst 
 
Vragen aan bestuur 
info@vthouten.nl 
 
Vragen over tuinverhuur 
verhuur.vth@gmail.com 
 
Website  
www.vthouten.nl 
 
Samenstelling bestuur 
http://www.vthouten.nl/leden/bestuur/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuindiensten 

 

naam voorltrs tuin 1 datum 

Dijkstra  T. B-133B 2-11-2019 

Dixon B. B-095B 2-11-2019 

Hendriks E. B-200 2-11-2019 

Hoeneveld H. B-118B 2-11-2019 

Steenbeek P. B-016 2-11-2019 

Dorrestein  A.M.J. B-156 9-11-2019 

Duizer M. B-064B 9-11-2019 

Geffen R.A. van B-105A 9-11-2019 

Mast M. B-142B 9-11-2019 

Mol I. B-137B 9-11-2019 

 

mailto:tuincomm.vth@gmail.com
mailto:info@vthouten.nl
mailto:verhuur.vth@gmail.com
http://www.vthouten.nl/
http://www.vthouten.nl/leden/bestuur/

