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Bloemflits 
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het complex veel drukte.  

Met twee transporters en 

een shovel wordt hard 

gewerkt en dat is echt 

oppassen met elkaar. 

Een deel van de grond-

stoffen worden gestort op 

de openbare weg of par-

keerplaats. Dat betekent 

dat onze parkeerplaats 

niet toegankelijk is om uw 

auto te parkeren. U kunt 

uw auto parkeren op de 

grote parkeerplaats van 

de Leiderdorpse Schiet-

vereniging.   

Ondertussen hebben we 

een aantal mooie en zon-

nige dagen gehad, de tui-

nen drogen snel af.  

Zo komt ook het moment 

dat we de grond- en 

meststoffen uit kunnen 

gaan leveren.  

Vele tuinders zitten met 

smart te wachten maar 

de weersomstandigheden 

twee weken geleden lie-

ten het eerder niet toe. 

Het weer ziet er voor de 

komende periode goed 

uit! Kortom, we gaan naar 

verwachting de eerste 

week van maart de be-

stellingen leveren. 

Zoals tuinders vorig jaar 

gemerkt hebben is het 

een drukte op en rond 

het complex.  

Zoals de planning er nu 

uit ziet komt donderdag-

ochtend  4 maart de eer-

ste vrachtwagen.  

Misschien zelfs nog in het 

donker. Per dag komen 

grofweg 3 á 4 vrachtwa-

gens producten leveren. B 

ij elkaar een ruime 150 

kuub. In een aantal dagen 

wordt alles uitgereden 

maar dat betekent ook op 

Versoepeling 
Natuurlijk zijn tuinders 

heel vriendelijke mensen 

en gooien geen auto’s op 

zijn kant en gaan geen ste-

nen gooien naar de politie. 

We houden ons keurig aan 

de alle richtlijnen en letten 

goed op elkaar. Alleen sa-

men kunnen wij er name-

lijk voor zorgen dat we uit 

deze pandemie komen. 

Maar we worden het wel 

aardig zat. Gelukkig zijn er 

wat versoepelingen moge-

lijk. Zo kunnen we weer 

naar de kapper en de kin-

deren weer naar school. 

We kunnen ook wel weer 

voorzichtig de werkploe-

gen gaan opstarten. We 

starten hiermee nadat de 

meststoffen zijn uitgere-

den. Meer versoepelingen 

zijn er helaas nog niet 

voor ons verder mogelijk. 

Veel meer hebben we 

gelukkig ook niet nodig 

want we hebben een 

heerlijke tuin. Veel plezier 

met alle voorbereidingen 

hiervoor en natuurlijk 

veel leesplezier met deze 

prachtige Bloemflits! 
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Voor meer informatie 
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ONS BESTUUR 

Agenda 
 

 4/5/6 maart 

Uitrijden grond- & meststoffen 

 16 Januari 

Uiterlijke inleverdatum bestel-

formulieren grond– en mest-

stoffen & zaden en aardappels 

 Medio Februari 

Levering van bestelde grond– 

en meststoffen en zaden & 

aardappels (u ontvangt hier-

over nader bericht) 

Uitleveren grond– en meststoffen 
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shovel wordt hard ge-

werkt en dat is echt op-

passen met elkaar. 

 

Een deel van de grond-

stoffen worden gestort op 

de openbare weg of par-

keerplaats. Dat betekent 

dat onze parkeerplaats 

niet toegankelijk is om uw 

auto te parkeren. U kunt 

uw auto parkeren op de 

grote parkeerplaats van 

de Leiderdorpse Schiet-

vereniging.   

 

Vertraging 

De levering is later dan 

andere jaren. Dat bete-

kent dat u minder tijd 

heeft om de grondstoffen 

goed te verwerken. Naar 

verwachting worden de 

tuinen half maart ge-

freesd en begint het sei-

zoen buiten eind maart. 

Mest kunt u beter zo snel 

mogelijk uitrijden en ver-

werken. De dikke fractie 

en/of ruige mest als eer-

ste. Daaropvolgend kan 

Zoals tuinders vorig jaar 

gemerkt hebben is het 

een drukte op en rond 

het complex. Zoals de 

planning er nu uit ziet 

komt donderdagochtend  

4 maart de eerste vracht-

wagen. Misschien zelfs 

nog in het donker.  

 

Drukte 
Per dag komen grofweg 3 

á 4 vrachtwagens pro-

ducten leveren. Bij elkaar 

een ruime 150 kuub. In 

een aantal dagen wordt 

alles uitgereden maar dat 

betekent ook op het com-

plex veel drukte. Met 

twee transporters en een 

Leveringen vanuit de winkel 

Vanaf 1 maart is de win-

kel van onze tuinvereni-

ging weer wekelijks open 

op zaterdag van 09:30 t/

m 11:30. Er zijn weer 

plantjes te koop en hierin 

zal het aanbod regelmatig 

wisselen. We hebben di-

verse meststoffen, speci-

aal voor aardbeien en 

tomaten maar ook alge-

mene meststof is beschik-

baar. En we brengen de 

zakken potgrond, tuinaar-

de of turf gratis naar uw 

tuin. Scheelt een hoop 

gesjouw! 

De zaden van Van der Wal 

zijn afgelopen week afge-

leverd. Voor de tuinders 

die ze nog niet hebben 

opgehaald, dan kan dit 

tijdens de openingstijden 

van de winkel. 

De aardappelen en uien 

zijn vanaf 6 maart ver-

krijgbaar in de winkel. De 

bestellingen bij Van der 

Wal zou vertraging kun-

nen oplopen. Indien dit 

het geval is informeren 

we u zo snel mogelijk. 

Het bestuur zal zorgdra-

gen voor de veiligheid 

waar dat kan maar ver-

zoekt ook alle tuinders 

goed op te letten deze 

dagen.  

We begrijpen dat ieder-

een op de tuin aan de 

slag wilt, zeker als hij of 

zij een bestelling ver-

wacht. Voor ieders veilig-

heid vragen we alle tuin-

ders op de volgende za-

ken te letten: 

1. Parkeer uw fiets op de 

tuin, niet op het fietspad. 

Zo blijft het hoofdpad 

overzichtelijk; 

2. Als u gezellig een 

praatje maakt, zorg voor 

een plekje op de tuin zelf 

en houdt het pad vrij. 

Neem de 1,5 meter af-

stand wel in acht. 

3. Kijk goed om u heen als 

u het complex betreed of 

verlaat. De chauffeurs 

geven aan wanneer u vei-

lig kunt passeren. Wacht 

tot zij u hebben gezien. 

Veiligheid Verwerken meststoffen 

de compost en het zand 

worden verwerkt. U kunt 

de stelregel hanteren: 

mest door de grond, com-

post en zand op de grond! 

  

De mest wordt door het 

bodemleven omgezet in 

bruikbare nutriënten voor 

onze gewassen. Daarvoor 

is tijd nodig, hoe beter de 

mest is verdeeld door de 

bodem hoe beter dit ten 

goede komt aan het ge-

was. Dikke fractie kan 

door de grond worden 

gefreesd, ruige mest door 

de grond worden gespit. 

De compost of mest kan 

worden gefreesd door de 

grond of kunt u na het 

frezen over de grond 

heen strooien.   
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Vuilnismannen! 
Ook dit jaar biedt de Ver-

eniging in samenwerking 

met de gemeente de mo-

gelijkheid om grofvuil af 

te voeren. We krijgen zo-

als gebruikelijk weer twee 

aparte containers. De 

laatste jaren worden de 

containers kleiner en min-

der gevuld, dat betekent 

dat we met elkaar minder 

afval produceren. Tuin-

ders kunnen maximaal 14 

dagen van tevoren het 

grofvuil langs het hoofd-

pad aanbieden.  

Al het vuil dat langs het 

hoofdpad wordt aange-

boden wordt ook opge-

haald. Aangezien de grof-

vuildienst niet altijd kan 

inschatten of het écht 

weg mag vragen we tuin-

ders de spullen die ze wil-

len behouden langs het 

fietspad weg te halen. 

De data voor het ophalen 

van het vuil zijn als volgt: 

13 maart, ophalen van 

brandbaar vuil (alles be-

halve steen, puin, staal) 

20 maart, ophalen van 

onbrandbaar vuil (geen 

asbest) 

Om het grofvuil snel op te 

kunnen halen dienen 

tuinders het brandbare 

en onbrandbare vuil te 

scheiden van elkaar. Vol-

gens afspraak met het 

containerbedrijf wordt de 

container na het vullen 

afgedekt met een afdek-

zeil/kleed zodat het veilig 

kan worden vervoerd 

naar de recycling.  Om 

extra kosten te voorko-

men, of zelfs een boete, 

wordt het vuil tijdens het 

ophalen kort bekeken of 

het daadwerkelijk in de 

container mee mag. Om 

aanwezigheid van asbest 

in onze container te voor-

komen.  

Om het risico op terug-

brengen van de container 

of boete te voorkomen 

verzoeken we tuinders 

zelf geen afval in de con-

tainer te deponeren.  

Voorjaarswerkzaamheden 
Nu de zon vaker schijnt 

en de temperatuur op-

loopt krijgen alle tuinders 

de kriebels om weer te 

beginnen. Maar welke 

werkzaamheden kunnen 

we in het voorjaar al wel 

doen? 
 

Snoei, zaai en plant! 

Vele tuinders hebben de 

laatste fruitbomen en 

struiken gesnoeid. Moge-

lijk dat u daar nog geen 

tijd voor heeft gehad en 

voor het uitlopen van de 

knoppen kunt u dit nog 

doen. Februari en maart 

zijn ook de maanden dat 

u aan de slag kan in de 

kas. De grond kan worden 

gespit, bemest (eventueel 

met bemeste tuinaarde) 

en worden beplant. In de 

winkel zijn de eerste 

plantjes kool, andijvie en 

sla te verkrijgen maar 

worteltjes, spinazie en 

raapsteeltjes kunt u ook 

direct ter plaatse zaaien.  
 

Aardappels 

Maart is ook de maand 

om de vroege aardappels 

in het licht wat voor te 

kiemen. Probeer de aard-

appels vooral niet te 

warm te bewaren, een 

graad of 14-18 is ruim 

voldoende. Kouder voor- 

kiemen van de aardap-

pels levert betere, en 

meer, groeischeuten op. 

Hoe meer groeischeuten, 

hoe meer aardappels u 

kunt verwachten! De 

aardappels moeten volle-

dig licht hebben, het re-

gelmatig draaien is luxe 

maar geen noodzaak. 

Eind maart kan ook bui-

ten in de grond worden 

gewerkt. Wacht echt tot 

de grond voldoende 

droog en warm is! Zaden 

die in koude natte grond 

liggen kiemen slecht, 

groeien moeizaam en 

krijgen een onderontwik-

keld wortelgestel. Pro-

beer de grond “open” te 

houden. Dat betekent dat 

gespitte gronden rustig 

moeten indrogen en niet 

aangeharkt of belopen 

mogen worden. De grond 

is veelal droog genoeg om 

te bewerken als de tuinen 

om uw tuin heen zijn ge-

freesd door de vereni-

ging. Voorafgaand aan 

het frezen wordt namelijk 

beoordeeld of de tuin 

droog genoeg is door met 

de schep wat grond om te 

scheppen.  

Het zelf opkweken van 

plantjes zal ook beginnen in 

maart. Jonge plantjes heb-

ben voldoende water no-

dig. Giet met schoon en 

warm water. Regenwater is 

aan te bevelen. Heeft u de 

regentonnen wel schoon 

gemaakt voor de winter? 

Laat een gieter of emmer 

met water een dag in de 

kas opwarmen zodat de 

plantjes geen schok koud 

water ontvangen. 

Plaats van de aardappels 

De aardappels moeten dit 

jaar in het midden van de 

tuin worden gepoot. 

Zorg dat u uw tuinindeling 

daarop aanpast! Deze maat-

regel is ter voorkoming van 

diverse aardappelziekten 

waaronder de vermoeid-

heidsziekten. 
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Een teeltplan maken (bijdrage Ineke Jansen, tuin 103-105) 

kommer, meloen, pom-
poen, courgette, aubergi-
ne, tomaat, paprika, peper, 
aubergines.  
4. Wortelgewassen: wortel, 
pastinaak, witlof, schorse-
neer, rode biet, ui, 
knoflook. 
5. Peulgewassen: erwt, lin-
ze, boon, kapucijner. 
6. Aardappel. En last but 
nog least: de aardbei. 
Als je de bovengenoemde 
gewasgroepen allemaal 
een plaats wilt geven in je 
teeltplan, dan ligt een inde-
ling van je tuin in 6 of 7 
vakken voor de hand. Ik 
gebruik daarvoor een sche-
ma dat ik ieder jaar weer 
opnieuw invul zodat ik met 
een oogopslag kan zien of 
de groenten niet steeds 
weer – ook in de kas - op 
dezelfde plaats terecht ko-
men. NB. Voor de wisseling 
van de aardappelteelt 
wordt op De Bloemhof een 
wisseling van 3 vakken 
voorgestaan. 

 

 

Opstelling en evaluatie 
van je teeltplan 
Om te komen tot een 
goed teeltplan kan je be-
ginnen met het opstellen 
van een lijst van groenten 
die je verbouwt of wilt 
verbouwen op je tuin. Ui-
teraard komen hier de 
soorten op voor, die bij 
jou in de smaak vallen. 
Daarnaast kan je nieuwe 
groenten of fruit uittes-
ten. Bij het opstellen van 
deze lijst houd je gelijk 
rekening met de boven-
staande indeling in gewas-
groepen.  
Je hebt zaden gekocht, 
plantjes voorgetrokken en 
kijkt reikhalzend uit naar 
de tijd dat je ze in de 
grond kunt zetten. Hiertoe 
is een goede zaad- en 
plantenkalender te raad-
plegen. 
Tijden het zaai- en groei-
seizoen houd ik zelf een 
zogenaamd tuinboek bij 
waarin ik bijhoud wan-

Waarom een teeltplan 
Het gebeurt vaak dat je 
groente verbouwt en dat 
je tijdens de oogst erach-
ter komt dat het veel te 
veel is. En dat overkomt 
niet alleen de beginnende 
tuinder. Ook de ervaren 
tuinder loopt hier van tijd 
tot tijd tegen aan. 
Omdat er verschillende 
factoren van invloed zijn 
op de grootte van de 
oogst en het oogsttijdstip, 
bijvoorbeeld het weer, is 
overdaad niet altijd te 
voorkomen. Een andere 
factor die van invloed is 
op de opbrengst, is de 
bemesting. Als je precies 
weet waar de groenten 
komen, die zwaarder be-
mest moeten worden, 
kan je hiermee rekening 
houden.  
Daarnaast is vruchtwisse-
ling een van de belang-
rijkste preventieve maat-
regel om ziekten en pla-
gen te voorkomen. 
Vruchtwisseling betekent 
dat je de teelten afwis-
selt, zodat je groeten niet 
elke keer op dezelfde plek 
gezet worden.  
 
De indeling in gewas-
groepen (*) 
Voor de vruchtwisseling is 
het van groot belang om 
de groenten naar gewas-
groepen in te delen. De 
gewasgroepen worden 
ingedeeld in: 
1. Bladgewassen: sla, an-
dijvie, groenlof, postelein, 
bleekselderij, rucola.  
2. Koolgewassen: rode 
kool, spruitkool, boeren-
kool, paksoi, bloemkool, 
broccoli, koolrabi, radijs. 
3. Vruchtgewassen: kom-

neer ik wat en waar in de 
grond heb gezet én wat 
het uiteindelijke resultaat 
is geworden. In een enkel 
geval zet ik er ook nog bij 
wat voor weer het in een 
bepaalde periode is ge-
weest; te nat (teveel re-
gen) of te droog 
(hitteperiode).  
 
Resultaat 
Ik merk dat ik – na jaren 
tuinieren – nog steeds veel 
heb aan zowel het teelt-
plan als mijn aantekenboek 
met opmerkingen over de 
resultaten. Het stimuleert 
mij altijd weer om een ge-
was dat vorige jaar niet zo 
goed gelukt is toch weer 
opnieuw te proberen, 
maar dan op een ander 
stukje grond dat een iets 
andere samenstelling 
heeft. Of toch maar in de 
kas, omdat dat ene gewas 
daar beter beschermd 
wordt tegen ongedierte als 
naaktslakken!  

(*) Uit: Handboek Ecologisch 
Tuinieren, Velt, 2002 
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Afgelopen winter hebben 

alle tuinders geen werk-

ploegen kunnen doen 

door alle corona richtlij-

nen. De komende periode 

kunnen de werkploegen 

weer langzaamaan op-

starten. 

Door het mooie, en toch 

wat zomerse weer, komt 

de natuur op gang. Strui-

ken en bomen lopen weer 

uit, het gras groeit maar 

onkruiden en bramen 

doen ook weer mee. Om 

de werklast behapbaar en 

laag te houden start de 

eerste werkploeg 13 

maart. Natuurlijk aange-

past aan de geldende 

richtlijnen. 

De werkploegen verzame-

len zich buiten op de par-

keerplaats. De werkploeg-

leiders krijgen een lijst 

met klussen die alleen of 

met z’n tweeën kunnen 

worden gedaan. Ieder 

krijgt eigen gereedschap 

mee om de klus te klaren 

Werkploegen gaan weer beginnen 
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Kascontrole 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

   

en mag deze voor de ge-

reedschapsberging ook 

weer inleveren. Na afloop 

van de werkploeg wordt 

het gebruikte materiaal 

en gereedschap schoon 

gemaakt en opgeborgen 

voor de daarop volgende 

week. Helaas kunnen we 

geen handschoenen ver-

strekken, deze zijn moei-

lijk te wassen. Daarom 

vragen we tuinders om 

zelf handschoenen mee 

te nemen indien gewenst.  

Met elkaar gaan we het 

complex onderhouden, 

op een gepaste manier. 

Zo kunnen we met elkaar 

van een mooi complex 

genieten de hele zomer 

lang. De eerste klussen 

zullen bestaan uit het ver-

wijderen van alle bramen 

in de groenstroken.  

Weet je het nog? Twee 

weken geleden stonden 

velen op het ijs, de week 

daarvoor was nog een dik 

pak sneeuw gevallen.  

Naast de kou die de grond 

mooi fijn maakt als die 

bevroren is geweest le-

vert het voor sommige 

tuinen opnieuw water op. 

Het was al een nat najaar! 

De sneeuw laat ook dui-

delijke sporen zien van de 

bezoekers op jouw tuin. 

Sommige tuinders heb-

ben de vogels bijvoor-

beeld bijgevoerd of juist 

een paadje schoon ge-

veegd.  

 

Prijsvraag, Wie ben ik? 

Ondanks de kou is er veel 

leven op ons complex te 

vinden gedurende alle 

seizoenen.  

Op het complex hebben 

we dus een aantal ver-

schillende sporen op de 

foto vast gelegd, en je 

raadt het al… Van wie is 

het spoor? 

Er zijn vier foto’s, dus vier 

antwoorden.  

Stuur je antwoord in per 

mail via secreta-

ris@debloemhof.nl als jij 

alle vier de sporen kan 

herleiden. Als je alle spo-

ren goed hebt geraden 

krijg je een mooi voor-

jaarsboeket toegestuurd 
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Even voorstellen, Margo tuin 29 
“Hallo, mijn naam is Mar-
go en ik ben sinds begin 
januari de trotse eigenaar 
van tuintje nummer 29.    

Ik ben opgegroeid in Lis-
serbroek met een hele 
grote achtertuin. Mijn 
vader en mijn opa’s heb-
ben altijd moestuinen 
gehad, dus het zit in ons 
bloed. Ik ben al jaren ge-
ïnteresseerd in een eigen 
moestuin maar met jonge 
kinderen is het niet zo 
makkelijk om tijd vrij te 
maken. Nu mijn kinderen 
pubers zijn, is die tijd er 
wel en kan ik eindelijk 
mijn eigen moestuin ne-
men!  

Toen de corona crisis net 
was begonnen, ben ik 
met de kinderen over de 
vereniging gelopen. Zij 
waren meteen enthou-
siast en met de crisis in 
ons achterhoofd, hebben 
we direct ingeschreven. 
De planning was eind 
2020 of maximaal eind 
2021. Op aanraden van 
mijn oudste dochter heb-
ben we half december 
gemaild met de vraag of 
er al zicht was op een 
tuintje en dat was zo! 

Begin januari zijn we 
rondgeleid en daarna 
hebben we direct voor 
ons tuintje getekend. 

 In diezelfde week moes-
ten de zaden en de mest 
besteld worden en als 
beginnend tuinder is het 
erg moeilijk om in te 
schatten wat je precies 
nodig hebt, omdat je niet 
weet wat er met jouw 
tuintje is gebeurd de afge-

lopen jaren. Omdat ons 
tuintje geen zitgedeelte 
heeft, hadden we iig zand 
en stenen nodig. Ik heb 
ook mest met compost 
besteld. Naderhand heb 
ik de vorige eigenaar ge-
sproken en gevraagd wat 
de tuin gehad heeft en 
welke problemen zich 
voorgedaan hebben. Dat 
vond ik van zeer toege-
voegde waarde. 

  

Voordat het echter zover 
is dat de mest erdoor-
heen kan, hebben we een 
plek gekozen en vrijge-
maakt voor het terras en 
uitgegraven, heb ik het 
paadje achterlangs volle-
dig vrijgemaakt van zand 
en gras, hebben we de 
kas ontdaan van mos en 
groene aanslag en heb ik 
stenen verzameld via in-
ternet en via de vereni-
ging.  

Verschillende mede tuin-
ders hebben divers advies 
gegeven en hulp aange-
boden. Super fijn dat men 
wil helpen en adviseren, 
dat heb je zeker nodig 
voor een goede start, 
maar ook om je welkom 
te voelen op de vereni-
ging in deze rare tijden. 

 

Dit jaar ga ik samen met 
mijn dochters en mijn 
vader kijken naar de inde-
ling van de tuin: waar is 
zon en waar is schaduw, 
hoe verdeel ik de vakken, 
wanneer zaai ik welke 
zaden (moestuinkalender 
is besteld), wat staat er 
nog in de tuin en wat le-

vert het op/ hoe moet het 
gesnoeid worden? Vol-
gend jaar ga ik voorkwe-
ken in de kas en meer 
vaste planten erin zetten. 

Mijn oudste dochter gaat 
waarschijnlijk vooral 
zitten en van de zon ge-
nieten!! 

We hebben er hoe dan 
ook erg veel zin in! 

  

Tot ziens op de tuin! 

Groet, Margo” 
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Nieuwsbr ief  

Zoals u in de vorige 

Bloemflits heeft kunnen 

lezen hebben we vele 

nieuwe tuinders een plek-

je geboden. Onze vereni-

ging is dus een aantal 

nieuwe gezichten rijker! 

 

Vele tuinen zijn vakkundig 

aangepakt, helaas biedt 

de Corona periode weinig 

momenten om met alle 

leden bij elkaar te komen 

om kennis te maken. 

Vandaar dat we middels 

deze rubriek tuinders uit-

nodigen om zichzelf voor 

te stellen aan alle leden.  

 

Ben jij ook net begonnen? 

Stel jezelf voor! Copy kan 

worden aangeleverd via 

secrea-

tris@debloemhof.nl 

 

http://www.debloemhof.nl
mailto:secretaris@debloemhof.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20de%20Bloemflits

