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Van de voorzitter 

 

Beste tuinders, 
 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen. 

Namens het bestuur wensen wij ieder van u een goed, groeizaam nieuw tuinjaar in 2016. 

 

Een nieuw jaar kan veranderingen brengen zo ook voor VTV Jardinga: 

 
OPROEP. 

Nog steeds zoekt het bestuur naar een secretaris die zorg draagt voor verslagen, notulen, in- 

en uitgaande post tijdens de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. Hij of zij regelt 

ook de bespreking van De Miente voor de ledenvergaderingen. De interim secretaris vervult 

deze taken, maar slechts als interim secretaris. De taken van beide tuinsecretarissen houden 

alle zaken in betreffend de tuinen op de locaties. 
Het bestuur verzoekt alle leden om mensen aan te melden die deze taak op zich willen en 

kunnen nemen.  

 VTV Jardinga voorjaarsledenvergadering 15 maart 2016. U bent gewend de stukken voor deze 
ledenvergadering per post te ontvangen. Om financiële- en milieubewuste redenen worden de 

stukken per e-mail verzonden. Leden zonder e-mailadres krijgen de stukken per bezorging 

aangeleverd. 

 Op beide tuinlocaties hebben de tuinen nummers gekregen. Bij uitreiking van tuinen geeft de 

nummering meer duidelijkheid voor de tuinsecretarissen. Op de schematische indeling van de 
tuinen zijn deze nummers aangegeven. Deze hangen in de infokastjes op de beide locaties. 

Het is goed hier even naar te kijken. 

 Plaats van de aardappelen. Op beide locaties hangt in de mededelingkast de plattegrond van 
de locatie waar u uw tuin huurt. Op deze plattegronden staat duidelijk aangegeven waar de 

aardappels dit jaar, 2016, gepoot mogen worden. 

 Zaadbestellingen bij Van der Wal en De Bolster. Via Brand Klijnstra zijn de zaadbestellingen 
voor Van der Wal geregeld. Zorka Marçan zorgt voor de Bolster bestellingen. De leden, die 
zaden bij deze handelaren hebben besteld krijgen via e-mail bericht wanneer de bestellingen 

zijn af te halen. Zoals ook in voorgaande jaren is het afhaaladres weer bij 

Christine Goudberg-van Oostveen op Laak 10. 
 

Het bestuur hoopt alle leden te kunnen verwelkomen 

op de voorjaarsledenvergadering 

van 15 maart 2016 

 

Witlof kweken op een bijzondere manier. 
Op de tuin vertellen Annie en Eppie enthousiast over hun methode om witlof te kweken. Ik heb 

hen gevraagd hun experiment op papier te zetten. Leuk om in de Groenbrief te melden om andere 

tuinders wellicht een idee aan de hand te kunnen doen. 

 

Experiment lof kweken in het aanrechtkastje door Eppie en Annie Ligthart. 

Als je witlofpennen uit de tuin haalt snijd je met een scherp mes tot op 1 cm na het groen eraf. 
Vervolgens snijd je ook de onderste punten van de pennen af zodat de lofpennen min of meer een 

gelijke lengte hebben. 

Neem een klein emmertje van zo`n 3 liter inhoud of een waterdichte plantensierpot van die 

grootte. Vul de emmer of pot met zo`n 5 cm water. Zet de pennen mooi rechtop naast elkaar in het 

emmertje met de kant met het afgesneden groen naar boven. 
Als de emmer niet vol is zet je er een steen naast zodat de pennen mooi rechtop blijven staan. Zet 

de gevulde emmer weg op een donkere plaats in huis. Wij hebben ontdekt dat de beste plaats 

onderin het aanrechtkastje is waar de spoelbak is. Door de warmte daar groeit de witlof snel. Na 

een paar dagen komen de mooie witte puntjes lof op de pennen. Na 2 à 3 weken is de witlof klaar 
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om te oogsten. De meterkast als kweekplaats kiezen is ook een mogelijkheid maar door de lagere 

temperatuur duurt het groeiproces langer. 
Tijdens het groeiproces moet steeds het waterniveau in het emmertje worden gecontroleerd. Op 

droge pennen groeit geen lof! 

 

Het is een feestje om te zien hoe de witte stronkjes uit de pennen groeien. Je kunt op deze manier 

zoveel pennen in het emmertje plaatsen als je nodig denkt te hebben. 

 
Wij zetten om de week nieuwe pennen op water zodat we elke week lekkere verse witlof hebben. 

We gebruiken 2 emmertjes. Halverwege de groei in het eerste emmertje vullen we een tweede 

emmertje. Zo hebben we steeds verse witlof. 

 

Let op dat bij de zaadbestelling gezocht wordt naar een ras dat geschikt is voor de teelt zonder 
dekgrond 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Annie en Eppie Ligthart 
 

 

Op woensdag 13 januari j.l. heeft de heer Wierbos van de firma Boerengoed de bij deze firma 

bestelde meststoffen afgeleverd. 

 

 

Teeltplan 
In één van de vorige Groenbrieven heeft een artikel gestaan over vruchtwisseling. 
Voordat we met het zaaien en planten beginnen kunnen we hier nog even onze aandacht aan 

geven. 

 

Vruchtwisseling is noodzakelijk voor; 

 Structuur van de bodem 

 Voedingstoestand van de bodem 

 Voorkomen van ziekte en plagen 
 

Zoals in het voorwoord van de voorzitter staat zijn we gebonden aan de indeling voor het 
verbouwen van de aardappelen, maar ook de andere gewassen moeten regelmatig op een 

wisselende plaats in de tuin staan. 

 

We kunnen een verdeling maken in 4 gewasgroepen, 

 

hieronder aangegeven met de wisseling vet in jaren. 
 

Nachtschadeachtigen; aardappel, tomaat, paprika, peper,  1 op 3, beter 1 op 4. 

 

Vlinderbloemigen; bonen, 1 op 4; 

 kapucijners, peulen, tuinbonen, 1 op 8 
 

Kruisbloemigen; alle koolsoorten,radijs, paksoi, tuinkers, tenminste 1 op 4,  

 beter meer vanwege de gevreesde knolvoet. 

 

Overige; andijvie, sla, spinazie, 1 op 2 

 Groenlof, snijbiet, veldsla, wortelen, bieten, witlof, 1 op 4 
 Prei, knolselderij, ui, sjalot, knoflook, 1 op 8 

 

Een teeltplan is de kracht van milieuvriendelijk tuinieren met gezonde en goede vruchten. 

Zet één en ander op papier en hou gedurende het jaar de plaats van de gewassen goed bij om een 

volgend jaar de nieuwe indeling op te zetten. 
De aardappelen hebben jaarlijks een door het bestuur bepaalde plaats in de tuin. 


