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Agenda


31 maart

Afronden frezen tuinen


3 en 15 april

Uitgifte aardbeienplanten. 15
april uiterste besteldatum


Medio april

Start bestellen geënte planten


23 april

Digitale informatie ALV

Helaas is de Keukenhof
gesloten maar wij doen
niet veel onder hoor.
Misschien heeft u zelf al
gezien hoeveel planten al
weer knoppen of bloesem
hebben. En al die prachtige narcissen! Ons complex ligt er prachtig bij.

takkenwallen zijn zelfs
ingezaaid dus even niet
betreden. Het is echt lente op de Bloemhof! Helaas blijft de kantine nog
dicht door corona en
moeten we wederom de

voorjaars ALV weer digitaal doen. Heel jammer
maar het is niet anders.
Hopelijk snel weer als
vanouds met een heuse
bingo.

De nattere tuinen worden
veelal eenmaal grof gefreesd en een tweede
keer wat fijner.

is, voor de winter goed en
grof gespit is en grond die
gedraineerd is en geen
plassen heeft drogen snel
op. De wind moet als het
ware door de grond heen!

De geleverde grondstoffen zijn verwerkt en
de tuinen keurig klaar
gemaakt voor een nieuw
seizoen.
De plantsoenen naast de

Gefreesde tuinen
Met het schrijven van deze Bloemflits zijn de werkzaamheden op het complex in volle gang. Diverse
tuinen zijn of worden gefreesd. Helaas is het afgelopen najaar nat geweest
waardoor vele gronden
nog nat zijn.

Het is van belang dat de
grond in het voorjaar snel
kan opdrogen. Droge
grond warmt sneller op
en daardoor is de start
van het gewas vaak beter.
Het drogen van de grond
wordt deels bepaalt door
de weersomstandigheden, drogend weer kenmerkt zich door zonnige
dagen met matige wind.
De tweede belangrijke
voorwaarde is de mate
waarin de grond “open”
ligt. Grond die pas gespit

Voor ieder die de tuin
toch nog gefreesd wil
hebben dit jaar, neem
contact op per mail met
de tuincommissie! Het
perceel dient minimaal 25
vierkante meter groot te
zijn en vrij van obstakels
en tegels. De kosten bedragen €0,40 euro per
vierkante meter. U kunt
direct zaaien en planten
in de gefreesde grond!
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Hoeveel mest, grond en zand is er geleverd?
Het kan de meesten niet
ontgaan zijn, in een tweetal dagen zijn alle bestellingen voor de mest, compost en zand afgeleverd
op de tuinen. Met twee
transporters en een grote
shovel is s ’ochtends
vroeg tot s ’avonds laat
hard gewerkt. Hierbij een
inkijkje achter de schermen.
Voorbereiding
Voorafgaand aan het bestellen gaat de inkoop- en
tuincommissie op pad om
bij tal van bedrijven de
producten te bekijken en
beoordelen. Via Loonbedrijf van der Poel uit Oud
Ade worden de offertes
gemaakt om een bepaalde hoeveelheid product
te leveren. Wij maken op
basis van ervaring een
schatting, dat bepaalt de
leveringskosten en de
grootte van de vrachtwagen. Na het verzamelen
van alle ingevulde bestelformulieren worden deze
digitaal verwerkt tot een
grote lijst, per tuin het
aantal geleverde hoeveelheden. Deze totale bestelling wordt gedaan.

Eind februari wordt het
weerbericht bekeken
wanneer een aantal dagen mooi weer wordt verwacht. In de agenda’s van
de bestuursleden worden
deze dagen vrijgemaakt.
De datum van levering
wordt afgestemd, leveren
van de shovel en tot op
de laatste dag wordt de
planning uitgewerkt. Zo
staat ons materieel niet
stil en worden de huurkosten van de shovel zo
laag mogelijk gehouden.
Dat levert een zo laag
mogelijke verkoopprijs
voor alle tuinders op! En
de stortplaats is niet
groot en moet leeg zijn
voor de nieuwe levering
komt.
Op de dag van leveren
krijgen de chauffeurs allen een grote lijst met de
bestellingen per tuin en
per product. De leverings-

bonnen worden gecontroleerd, hebben we wel genoeg geleverd gekregen?,
en er wordt een globale
uitrijdlijst gemaakt. De
transporters zijn gemaakt
om stukken te rijden en
leveren de uithoeken van
het complex.
Tijdens het rijden gebruiken we de shovel om product bij de tuinen vlak bij
het pad af te leveren. Bij
terugkomst op de parkeerplaats wordt de totale
bestellijst bijgewerkt tot
alle leveringen gedaan
zijn. En zijn we altijd op
een grapje uit .

Rijplanning
Dit jaar is op donderdagochtend half acht de
vracht straatzand gebracht welke binnen 2 uur
is weggereden. Na het
rijden van diverse leveringen houtsnippers (lagen
voor de kantine gestort)
kwam om 10 uur de dikke
fractie. Totaal 12 kuub
straatzand, 11 kuub houtsnippers en 55 kuub dikke
fractie. Vrijdagochtend
half acht kwam het drainagezand, om tien uur en
11 uur de compost en
eind van de middag de
ruige mest. Totaal 18

kuub drainagezand, 40
kuub compost en 8 kuub
ruige mest.
Voor de totale optelsom
is er in twee dagen 144
kuub afgeleverd. Wij vragen de tuinders om de
laatste hopen grond– en
meststoffen zo spoedig
mogelijk uit te rijden.

Voedingswaarde
Na levering ontvangen
we van de producten
een analyserapport, onder andere van de dikke
fractie.
Dikke fractie is uitgeperste koeienmest en
bevat relatief veel fosfaat en stikstof. Per kilogram product is 9,27
gram fosfaat en 8,93
gram stikstof aangevoerd op de tuin.
Een kuub dikke fractie
weegt 500 kilogram en
betekent een nutriënten
waarde van 4,64 kg fosfaat en 4,47 kg stikstof.
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Tuincentrum de Bloemhof?
Onze winkel is al een paar
weken open en wat weten vele tuinders ons te
vinden! Bestellingen lopen op, leveringen van
plantjes en grond worden
uitgevoerd en zaterdag
staat er een rij voor de
winkel. We merken op
dat de winkel zo professioneel als een tuincentrum wordt. Maar wat
kan je zoal bestellen/
aankopen?
Planten
Het assortiment van de
winkel wordt elke week
een stukje groter. Sla en
andijvie maar ook bloemkool en broccoli zijn al
even verkrijgbaar. Afgelopen week was ook de
spitskool te krijgen, zijn

de eerste bakjes tuinbonen verkocht en is een
nieuw krat bieten geleverd. Vooraf konden alle
tuinders plantuien (rood
en geel) bestellen net als
de sjalotten. Al deze planten kunnen vanaf eind
maart in de open lucht
wordt geplant. Naast het
planten is het eind maart
ook mogelijk om in de
tuin te gaan zaaien. Wortelen, spinazie, radijs en
veldsla bijvoorbeeld.
Voor het tweede jaar op
rij is het ook mogelijk om
aardbeienplanten te bestellen, rechtstreeks van
onze leverancier! Als u
het gehele jaar aardbeien
wilt plukken kunt u een
tray (18 planten) of een

pack (6 planten) van het
ras Ostara bestellen. Wilt
u liever in een aantal weken veel aardbeien oogsten? Kies dan Elsanta
(vroeg), Korona (midden)
en Senga Sengana (laat)
ook in trays of packs. Geef
je bestelling door want op
is op!
Geënt plantgoed
In april gaan we ook weer
geënte planten leveren
( tomaat , komkommer en
meloen ) wanneer u deze
precies kunt bestellen
volgt zo snel mogelijk.
Verder gaan we in de loop
van komende weken ook
Planten zoals courgette /
paprika / peper / en gewone tomaat planten aanbieden. Dus hou de site en
de info op het bord in de
winkel in de gaten.
Overige producten
Verder lopen de bestellingen voor kalk, lavameel,
meststoffen en bamboestokken ook lekker door.
Vele tuinders bestellen
deze producten en vooral
de zakken potgrond en
tuinaarde gaan snel. Door-

Antwoorden foto
puzzel maart:
1. Kat
2. Fazant
3. Merel
4. Mens
Uiteraard krijgen de winnaars een bos bloemen
toegestuurd.

deweeks wordt een pallet
van 75 zakken potgrond
of tuinaarde gebracht die
dezelfde week wordt verkocht.
Zakgoed wordt op de zaterdag bij uw tuin afgeleverd! Bestel dus snel zodat we op tijd kunnen
leveren. Bestellen kan per
mail via inkoopcommissie@debloemhof.nl of via
onze website.

Bakjes retour
Hierbij een oproep om
de bakjes die u mee
krijgt bij de aankoop
van plantjes uit de winkel ook weer terug te
geven. We missen inmiddels al aardig veel
bakjes en willen ze
graag hergebruiken en
ze aan de volgende
tuinder mee te geven.

Beplanting
De plantsoenen zijn netjes
ingezaaid en op het complex is veel plantgoed aangeplant. Dit plantgoed
hebben we gekregen van
de gemeente om het complex nog mooier te maken.
We hebben zelfs een notenboomplantsoen.
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Wanneer de grond in?
In de maand maart is de
grond klaar gemaakt voor
het nieuwe seizoen. Er is
bemesting aangebracht.
Aarde en drainage zand
zijn aan de grond toegevoegd om deze wat luchtiger te maken en de
grond is gefreesd of gespit. Voorts is er een lijst
opgemaakt van wat je dit
jaar aan groente wilt gaan
verbouwen.
Lopende de maand maart
zijn de zaden geleverd en
is het zaak om met het
voortrekken van de tuinbonen, kapucijners en
doperwten te beginnen.
Genoemde zaden kunnen
ook rechtstreeks in de
grond worden aangebracht, maar mijn voorkeur gaat uit naar het
“voortrekken” in de kas.
Het levert een beter
beeld op van wat je straks
aan plantjes kan uitzetten.
Om met name de nog
niet zo ervaren tuinder
een overzicht te geven
van wat wanneer de
grond in kan, heb ik bijgaand zaai- en plantoverzicht opgesteld.
Succes!
Ineke Jansen: tuin 101103.

Soort
Aardbeien
Afrikaantje - wild
Andijvie
Artisjokken
Bloemkool
Boerenkool
Broccoli
Courgettes
Groenlof
IJsbergsla
Kapucijners Rozijnerwt
Knolselderij
Komkommer
Koolraap
Koolrabi
Krulandijvie
Krulsla
Meiraap
Meloen
Paksoi
Pastinaak
Pluksla
Pompoenen
Prei
Radijs
Sla
Snijbiet Groene Gewone
Snijbiet Rhubarb Chard
Spinazie Nieuwzeelandse
Spinazie Vroeg Reuzenblad
Stamslabonen
Tuinbonen
Uien
Veldsalie
Veldsla
Winterpostelein
Witlof

Binnen = Voorzaaien Buiten
eind juli - begin augustus
half maart - april
na half mei
februari - maart
april t/m augustus
maart-april
half mei
eind sept. - begin okt.
half maart
april - eind juli
maart-april
mei - juni
eind april-begin mei
eind mei
eind juni tot half juli
april-half juli
half maart t/m half mei
eind febr. - maart
eind mei - begin juli
begin april
half mei
half mei - half juni
febr.- maart
half mrt - half juli
na 21 juni - half juli
maart
april - half juli
mrt - april of half augustus
eind maart - april
half mei in kas
half juli tot half augustus
april tot half mei
eind febr. - begin
maart
maart tot eind mei
eind april - mei
eind mei
eind maart - april
vanaf maart
maart
april - half juli
maart tot begin augustus
eind mei tot begin augustus
april
mei
vanaf januari
half febr. - begin april
juni - juli
februari t/m april
maart en april
half augustus - eind sept.
september
eind juli - begin augustus
maart
april - mei

Netjes houden
Helaas komt het nog voor
dat er troep wordt achtergelaten op het complex. Ondanks de vier vuilcontainers
per jaar.
Laten we het met elkaar zo
netjes houden. Ruim uw
afval zelf op. Compost zon-

der plastic en takken op de
composthoop en houtachtige takken op de takkenwal
Zo blijft het complex netjes. We zoeken ook de eigenaar van deze spullen?
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Labboon of tuinboon
Vlinderbloemenfamilie
De labboon of tuinboon
heeft als cultuurgewas
een lange geschiedenis
die in Europa teruggaat
tot in het brons- en ijzertijdperk, zo’n 4.000 jaar
geleden. Haar oorsprongsgebied ligt waarschijnlijk in de buurt van
de Kaspische Zee.
De zaden worden rijp geoogst en gegeten, ofwel
als droogboon aangewend. Tuinbonen hebben
een typische, bittere
smaak die te wijten is aan
het looizuur dat ze bevatten. Sommige mensen
vinden het een heerlijke
vroege groente, andere
trekken er hun neus voor
op. Met andere woorden:
de populariteit is wisselend te noemen.
Het is nochtans een gemakkelijke teelt, die een
zeer eiwitrijk product oplevert, dat als droogboon
lang te bewaren is. Gewoonlijk worden ze gekookt met bonenkruid,
dat de bonen beter verteerbaar maakt. Je kan er
ook vleesvervangende
gerechten mee bereiden,

bijvoorbeeld door de gekookte bonen samen met
de gekookte aardappelen
fijn te maken, deze pasta
te binden met melk en
room, er plakjes van te
maken en die te bakken.
Teeltwijze
De tuinbonen moeten zo
vroeg mogelijk de grond
in om aan de zwarte bonenluis te ontsnappen.
Oftewel er wordt vanaf
half januari voorgezaaid
en vanaf half maart uitgeplant, oftewel je gaat zo
gauw de grond het toelaat (eind februari / half
maart voor natte, zware

grond), ter plaatse zaaien.
Tussen de rijen is 60 tot
80 cm nodig, in de rij 10
tot 15 cm. Vaak wordt er
ook in dubbele rijen op
20x20 cm gezaaid. Tussen
twee buitenrijen wordt er
dan 60 cm aangehouden.
Teeltzorgen
Na 6 tot 8 bloemen wordt
gewoonlijk de kop uit de
plant gehaald, zodat die
minder aantrekkelijk
wordt voor de luizen. Gieten is nodig bij droog
weer. Naast onkruidbeheersing, kan soms ook
het aanbrengen van
steunmateriaal nodig zijn.

Oogsten en bewaren
De onrijpe, jonge peulen
oogst je in juni en juli en
dop je voor onmiddellijke
consumptie. Als je te laat
bent, wordt de zaadhuid
harder en de zaadinhoud
meliger. De oogst van het
droge zaad valt rond eind
augustus. Als de onderste
peulen zwart worden,
trek je de hele plant eruit.
Je hangt ze op om na te
drogen. De oudere bonen
moeten eerst gedopt en
daarna gepeld worden
omdat het velletje rondom bitter smaakt.

Ingezonden berichten
“Dank je wel”
“Lief Bestuur, Met een
hart van goud, zo sterk als
een olifant hebben jullie
weer alles verstouwd. In
weer en wind wat afgesjouwd! Ik ben trots op

“AED geplaatst”
De Bloemhof. Wie hier
tuint heeft een bof!
Nogmaals dank. Succes
nog heel veel jaren!”
Groet, Henka

Het is gehangen op de beheerderswoning Liethorp,
Bloemerd 5.
Fijn dat u de vrijwilligers
van de schooltuinen en de
leden van de volkstuinvereniging informeert.

Met vriendelijke groet,
Wendy Schouten
Gemeente Leiderdorp
(Ondersteunend beleidsmedewerker)
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