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CONTRIBUTIENOTA

Afgelopen week heeft u via de mail uw contributienota ontvangen.
Helaas verdwijnt deze mail soms in uw SPAM mapje. Kijk even daar in
of de mail is ontvangen. Als je de mail niet hebt gehad stuur dan even
een berichtje naar Contributie@vthouten.nl.
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PAARDENMEST

Hierbij herhalen we even het bericht dat onlangs werd verstuurd.
Onderstaande stal heeft Paardenmest beschikbaar. Je kan het gratis
afhalen in Houten.
Neem contact op via onderstaande nummer.
Team Uthopianhorses.
Fred van Hartskamp.
06 55 33 83 06

3.3Mooie website .................2

Agenda
Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
Vragen aan bestuur
info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur
verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
Heb je een wijziging in je
adresgegevens? Mail of
huisadres? Graag mail naar
het bestuur en de
moestuinkoerier.
Facebook? Wordt ook lid van
onze groep
https://www.facebook.com/g
roups/VTHHouten
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TIPS

3.1

TIPS VOOR VERZORGEN VAN KLEINFRUIT

Uit landleven online:
Tip 1: "Zonder voeding groeit niets. In het voorjaar krijgen alle
struiken daarom een flinke portie compost. Tussen de lagen gft- en
tuinafval kun je een flinke portie paardenmest mengen. Dat levert
prachtig losse, voedzame compost op, waar de struiken het prima op
doen. Aanvakelijk gaven we ook wel beendermeel en bloedmeel, maar
daar groeiden de struiken eigenlijk te hard van. Wat extra gedroogde
koeienmestkorrels kunnen de struiken nog wel krijgen."
Tip 2: "Een nadeel van kleinfruit is dat de struiken heel oppervlakkig
wortelen. Daardoor kun je niet goed schoffelen rond de planten. Om
onkruidgroei in te perken mulchen we flink in het voorjaar. Een laag
van 5 cm mag er zeker gestrooid worden. Tot vorig jaar strooiden we
houtsnippers, maar ik heb het idee dat de grond daar nu te zuur van
wordt. Dit jaar zullen we dus waarschijnlijk mulchen met compost."
Tip 3: "Het snoeiwerk aan de rode, witte en kruisbessenstruiken
wordt al in de winter gedaan. De gesteltakken zijn flink ingekort en de
struik is mooi open gesnoeid. Bij de frambozen zijn de takken ingekort
tot de bovenkant van ons aanbindrek. Een betonrek voldoet hier prima.
De takken leiden we in het voorjaar langs dit rek."
Tip 4: "Kleinfruit bestaat voor het grootste deel uit water. Tijdens de
groeiperiode is het daarom heel belangrijk dat ze niks tekortkomen.
Regelmatig een plons water erbij en tijdens droogte extra opletten."
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3.2 TIPS VOOR DE UIEN
SJEFS TUINTIPS: HOE KRIJG JE EEN GROTE
UIENOOGST?
Het lijkt zo simpel: plantui in de grond en een paar
maanden later oogst je volgroeide uien. Maar
uienvliegen en droogte liggen op de loer. En is het wel
zo’n goed idee om al in maart aan de slag te gaan? Sjef
van der Loo testte uitgebreid hoe plantuitjes het best
groeien, om je aan een zo groot mogelijke uienoogst te
helpen.
BEPERK VROEG PLANTEN: IDEAAL PLANTMOMENT
BEGIN MEI
Volgens de plant- en zaaikalenders kunnen plantuien al
vanaf half februari de grond in. Sjef van der Loo zocht
het in zijn moestuin uitgebreid uit. Door met intervallen tussen maart en mei uitjes te planten, testte hij
wat het beste werkt. Van zijn vroeg geplante uitjes
werd het grootste deel aangetast door mineervlieg en
uienvlieg. Bij de later geplante uien was er vrijwel geen
aantasting. Bovendien waren de vroeg geplante uien
die de vliegenaanval overleefden niks groter dan de
later geplante uien. De extra groeitijd levert dus geen
grotere oogst op.

TIP: PLANT UIEN IN ONDIEPE VOOR
Sjef beschermt zijn uitjes tegen droogte door ze in een
ondiep voortje te planten. De voordelen:
De uitjes zitten na het planten ‘vaster’ in de grond. Na
het planten kunnen vogels de uien niet zo gemakkelijk
uit de grond trekken.
De grond in het voortje ligt lager en droogt daardoor
minder snel uit. Daarom minder vaak gieten.
Bij droog weer kun je de uitjes water geven door in het
voortje te gieten. Naast het voortje blijft de grond
droog waardoor er daar minder gauw onkruid gaat
groeien.
Het voortje geeft aan waar de uitjes zijn geplant. Je
hoeft er geen stokjes of andere markering bij te zetten.
•

•
•
•

Giet bij droog, warm weer 2 keer per week ’s
avonds water in het voortje (met een gieter met
smalle fijne broes).
Leg hooi tussen en rondom alle uien in de rij. Zo
slibt de grond niet zo snel dicht.
Trek af en toe gras of onkruidplantjes uit.
Schoffel 1 keer per week tussen de rijen.

Sjef raadt aan om het vroege planten hooguit heel
beperkt te doen. “Uit mijn testen bleek dat vanaf eind
april de mineervliegen niet meer actief zijn. In mijn tuin
ligt het ideale plantmoment tussen 1 en 15 mei.”
LAAGJE HOOI TEGEN MINEER- EN UIENVLIEGEN
Sjef ging op zoek naar andere manieren om de vliegen
weg te houden. “Bij zaaiuien helpt het om gedroogd
gazongras rond en tussen de planten te strooien. Ik
heb ook een laagje hooi rondom de plantuien gelegd
en dat werkt geweldig. Niet alleen hebben ze minder
last van vliegbeestjes, de uienplanten groeien beter
door en drogen minder snel uit. Hooi helpt het beste:
een laagje hooi om de planten leverde meer en grotere
uien op dan een laagje stro of afgemaaid gras. Lang
hooi laat zich wel wat lastiger om de uienplantjes
leggen en daarom knip ik het met een heggenschaar in
een emmer of plastic bak in kleine stukjes.”

Bron Landleven online

3.3 MOOIE WEBSITE
Van een medetuinder kreeg ik deze website door:
https://caringfarmers.nl/
Leuk om eens rond te kijken. Er is ook een link naar
biologische zaden.

