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De “TUINFLUITER”
Hallo leden dit is uitgave nummer 2 van De Tuinfluiter met nieuwe tips en weetjes.
Eindelijk Lente. Het tuinseizoen is nu echt begonnen. De fruitbomen komen in bloei en overal zie je
leden in de weer om hun tuin optimaal voor te bereiden op het komende seizoen.
De Tuincommissie wenst jullie veel succes en een goede opbrengst dit jaar .

Denken jullie aan de Jaarvergadering op Zaterdag 18 april om 11.00 in de kantine.
Veel leden klagen over te natte tuinen. De grondwaterstand bij onze vereniging is relatief hoog en
de grondsoort overwegend vette klei. Verbetering van de grond door er veel scherp zand met
compost door te mengen wil wel helpen. Ook het verhogen van de borders heeft een positieve
invloed.
In plaats van je tegen de natuurlijke omstandigheden te verzetten kun je ook met de natuur
meedenken. Dit kan door je planten af te stemmen op de omstandigheden. Vaak zijn ze dan minder
gevoelig voor ziektes en plagen. Zo worden Hosta’s minder aan gevreten door slakken als ze in natte
grond staan.
Degene die vaste planten in hun tuin willen die bestand zijn en het goed doen op natte grond hier
een beperkt lijstje van planten die daar goed tegen kunnen of niet anders willen:
Astilbe, Hosta soorten, Hortensia’s, Irissoorten, Daglelies, Kievietsbloem(knolletjes), Filipendula
purpurea, Kandelaarprimula(Primula pulverulenta) , Persicariasoorten, Parapluplant( Peltiphyllum
peltatum), Mimulus luteus.
Hoge tot zeer hoge soorten (1,5 tot 2m) die goed tegen natte grond kunnen zijn: Rheum palmatum
(2m) ,Gunnerea manicata (2,5m) Rodgersia aesculifolia (1,3m), Ligularia przewalski (1,5m)

Wist je dat :
 Om je wortels te beschermen tegen wortelvlieg kun je een scherm van ca 40 cm zetten om je
gezaaide wortels. Wortelvlieg komt niet hoger dan ca 20 cm.
 Om ziekteoverdracht en kruisbesmetting te voorkomen is het belangrijk snoeigereedschap en
scharen na elke snoei- of knipbeurt te ontsmetten met b.v. spiritus of azijn.
Ook melk is een goed desinfectiemiddel bij het oogsten van o.a. tomaten paprika’s,
meloenen en komkommers. Er bestaat zelfs een melkmes waarbij de vloeistof bij gebruik
langs het lemmet loopt.
 Sommige planten versterken elkaar. Waar moet je bij het zaaien rekening mee houden.
Bij komkommers geen tomaten of radijsjes zaaien of planten. Wel bonen erwten en kool.
Bij radijsjes zijn sla, dille tomaten en bietjes planten die elkaar versterken.
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