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TUINKABOUTER’S MAG-GEZIEN

Winter 2015-2016

Beste medekabouters,

Alweer een tuinjaar voorbij! De oogst is binnen, de planten gaan ondergronds.

Dat geldt niet voor mij: nog zoveel zakjes om te ontwerpen, in te pakken, de digitale

snelweg op te sturen en dan ook nog te verzenden! Met andere woorden: tot maart zul je het met dit

magazine moeten doen.

Terwijl ik dus tot mijn oksels in de bestellingen zit (met een korte onderbreking voor een tripje naar

Wenen om de kerstsfeer aldaar op te snuiven), kunnen jullie lekker graven in het altijd wisselend

aanbod aan zaden. Je vindt ze in de webwinkel. De leveringstijd zal, naarmate het nieuwe zaaiseizoen

nadert, waarschijnlijk oplopen tot een week of vier. Als je je zaden op tijd wil ontvangen, kun je het

beste niet te lang wachten met bestellen.

Deze winter-editie staat in het teken van licht en donker. Donker is het nagenoeg ontbreken van licht. Lic

minder gemakkelijk te verklaren verschijnsel. Volgens een algemene definitie is licht: een elektromagnetis

een frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Denk daar maar eens aan als je de kerst

aansteekt!

Lees hieronder over zonnewendes, regenbogen, kunstlicht, groenten bleken, kaarsen maken, fotosynthese,

duisternis en nog véél meer. Dit alles is verluchtigd met weetjes over de achtergrond/geschiedenis van on

rond de decemberfeesten.

Mij rest niets anders dan jullie heel fijne feestdagen en een groeizaam 2016 toe te wensen.

Veel leesplezier, en tot volgend jaar!

Tuinkabouter

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar tuin.kabouter@live.nl
ht is een iets

che straling met

kaarsjes

leven in totale

ze gebruiken
OPVANGADRES GEZOCHT!

Ergens in Nederland staat een Epiphyllum oxypetalum van zo’n één

meter hoog die op zoek is naar een nieuw adres. Zijn huidige

eigenaar wil hem graag ruilen, liefst tegen een Salvia apiana.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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In de zadenwinkel
Langzamerhand komen er steeds meer zaden beschikbaar, zowel nieuwe als oude, vertrouwde soorten. Er zit vast iets van je gading

bij! Deze prachtige soorten zijn nu (of komen binnenkort) beschikbaar:
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In de kraamkamer
 Verzamel de laatste zaden.

 Je kunt nog winterzaaien.

 Maak de zaaibakjes alvast schoon, dan kun je in het voorjaar meteen beginnen met zaaien.

 Scheur vaste planten in de eerste helft van de maand zodat de planten nog kunnen inwortelen.

 De serreverwarming installeren en isoleren met noppenfolie, rietmatten of piepschuim. De serrebuizen eens goed reinigen

zodat plaagdieren en ziekten er niet kunnen op over-

winteren.

 Bestel zaden, dan kun je je vast op het volgende

seizoen verheugen.

Meer kijken:

Zaaipotjes maken

Winterstek nemen

http://www.groei.nl/in-de-tuin/tuinieren-video/potjes-maken-zaaien/
http://www.youtube.com/watch?v=Oaj6jKir_6I
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Vroeg zaaien? Kunstlicht!
Door het gebruik van kunstlicht kun je vroeger in het

jaar zaaien zonder het risico te lopen dat je een

vensterbank vol lange, witte slierten staat. Er is hierbij

wel een aantal essentiële punten dat steeds in acht

genomen moet worden:

 licht

 warmte

 vochtigheidsgraad

 ventilatie

De groei wordt in eerste instantie beïnvloed door het

licht. Licht is belangrijk voor de plant, daar fotosynthese

bijdraagt tot de nodige nutriënten van de plant. Zonder

fotosynthese zal de plant afsterven.

Bij een gebrek aan licht gaat de plant ervan uit dat hij

'te diep' werd gezaaid en gaat over tot het produceren

van een lange stengel die slap is, zoekend naar het licht

(= fileren).

De eenheid van lichtstroom is “lumen”. Lux of (lx) = het

hoeveelheid licht dat op een oppervlak terechtkomt. De

verlichtingssterkte van een oppervlak is 1 lux (1 lx) als

daarop per m² een lichtstroom van 1 lumen valt.

Welke lampen kun je gebruiken?

1. Kwikdamplampen geven een neutraal licht maar niet

heel veel lichtintensiteit.

2. Hogedruk natriumlampen geven een geler licht en

meer lichtrendement ten opzichte van

kwikdamplampen. Ze zijn ook zuiniger.

3. Lagedruk natriumlampen kennen we vooral als

straatverlichting.

4. Gloeilampen zijn relatief zwak en geven veel intense warmte in vergelijking tot het lichtrendement.

5. TL-buizen kunnen gebruikt worden voor stekmateriaal (bestaande planten) maar niet voor zaailingen. Maximale afstand van het

licht tot de plant bedraagt in dit geval 30 cm. Tip: gebruik altijd nieuwe TL lampen omat gebruikte lampen aan kwaliteit hebben

ingeboet. Nieuwe TL lampen hebben een duurzaamheid van ongeveer 1 jaar, waarna ze bij voorkeur worden vervangen. Je kan ze

nog wel gebruiken voor algemeen gebruik thuis. Er zijn verscheidene soorten van kleurtypes te verkrijgen (zoek maar eens op

internet).

Kwikdamplamp Natriumlamp Gloeilamp TL-buis

Het lichtspectrum is eigenlijk een aaneenschakeling van kleuren, maar het menselijk oog neemt daar maar een fractie van waar. De

plant daarentegen heeft ook zo zijn spectrum van detectie en het is dan ook de bedoeling om met dit plantenpatroon te gaan

werken met de juiste lamp. Dit is het zogenaamde groeilicht of PAR (Photosynthetic Active Radiation),
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Hoeveel lampen en met welk rendement?

Je moet voor jezelf uitmaken over welke oppervlak de belichting verspreid moet worden.

Gematigd breder lichtshot

breder lichtshot hoog en smal lichtshot

Voor 1 m² neem je :

 400 Watt TL-lamp, dit geeft een opbrengst van 40.000 lumen.

 600 Watt TL-lamp, geeft 80.000 lumen.

 1000 Watt TL-lamp, geeft 130.000 lumen. (Belichting reikt tot 1,6 m²).

Houd bij het bouwen van een lichtopstelling rekening met het volgende:

 Op een tafel, houten rekken (bakkersrekken), ijzeren rekken, aquariums, terrariums, op de grond in gesloten kelders,

groeiboxen,...

 Zorg voor in hoogte verstelbare lampenbakken en houd rekening met het vermogen dat je

gaat toepassen (en de verwachte groei van de plant natuurlijk). Maak hiervoor gebruik van

ketting, koord, automatisch verstelbare TL bakken

 De reflectie van licht kan ook benut worden, door het licht te weerkaatsen via aluminium

paneeltjes van een millimeter of 2 dik. Je kan deze plooien of buigen om het meest

optimale belichtingsvlak te creëren. Zij worden over 't algemeen mee vastgeschroefd aan

de lichtbak. Witte doeken of aluminiumfolie kunnen zorgen voor reflectie als 'extra'

rondom de planthoogte.

 Spaarlampen hebben over het algemeen een lager voltpercentage, maar geven niet altijd

een beter rendement in groeilicht (vanuit het standpunt van de plant).

 Als de belichting wordt ineens uitgeschakeld, zonder afbouw van lichtsterkte dus, bestaat

er meer kans op meeldauwachtige toestanden. Dimmers kunnen hier voordeel bieden.

 Voorzie ook in ventilatie, al dan niet met een automatisch systeem. Dit om verkoeling te

scheppen tussen de zaailingen en om een betere CO2 verdeling toe te passen. Planten

moeten worden voorzien van een rijk CO2 'luchtje', dit kan alleen door middel van

ventilatie. Bij slechte ventilatie verkrijg je 'luchtjes', zeker in kleinere ruimtes zoals kelders en kleine kamers.

 Vochtigheidsgraad: de vochtigheid voor opkweek is evenzeer belangrijk. Installatie van hygrometer en thermometer is dan ook

een aanrader.
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De belichting die het best bij jouw opstelling past, zal afhankelijk zijn van de totale oppervlakte, vochtigheidsgraad die je kan

bereiken, reflecties, warmte en het soort type van lamp en kleur dat je gaat toepassen.

Inefficiënt versus efficiënt lichtgebruik:

Wat zijn voor- en nadelen van het toepassen van groeibelichting?

Voordeel :

 Mogelijkheid tot vroege opkweek, dus grotere planten om in het voorjaar uit te planten.

 Goed voor planten die een lange groeitijd nodig hebben.

 Je kunt het hele jaar door zaaien.

 Je bent niet afhankelijk van een raam, dus je kunt ruimte efficiënter gebruiken.

Nadeel :

 Lichthinder ('s avonds),

 Investeringen vallen duur uit t.o.v. opbrengsten.

 Neemt relatief veel ruimte in

Fototropie
Planten lijken soms te bewegen. Dit komt door de invloed van licht. Dat wordt fototropie

genoemd.

Waarom zijn de bananen krom?

Het is waarschijnlijk de meest uitgesproken vraag over bananen: waarom zijn ze krom? Dit heeft

met de groei te maken. Bananen groeien aan de bananenboom en zijn grote en zware langwerpige

vruchten. Bananen groeien aan de boom in grote trossen. In eerste instantie groeien deze

langwerpige vruchten mooi recht. Echter, wanneer de bananen zwaarder worden, zakt de gehele

tros door de zwaartekracht naar beneden. De vruchten willen toch recht naar boven blijven

groeien. Daardoor ontstaat er een kromming in de vrucht.

Wanneer de trossteel van de bananenboom ondersteunt zou worden en deze niet onder het gewich

recht naar boven blijven groeien. Er ontstaan dan rechte bananen. Bomen die kleine bananen produ

bananen.

Bananen zijn krom omdat ze indirect naar het zonlicht toe willen groeien. Het recht naar boven toe

bijna alle planten en bomen bezitten. Bananen zijn ook niet krom zodat ze niet om kunnen vallen: A

liedje over.
t doorzakt, zullen de bananen

ceren, hebben vaak meer rechte

groeien is een eigenschap die

ndré van Duin maakte hier een
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Waarom draait een zonnebloem naar het licht?

Zonnebloemen kunnen wel drie meter hoog worden. Een zonnebloem staat graag in de zon,

vandaar de benaming.

Ze richten hun kopjes altijd naar het

zonlicht toe. Een onvolgroeide zonnebloem

draait mee met de stand van de zon, van

oost naar west.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een flexibel bladkussen waarop het kopje van de

zonnebloem staat. Wanneer de zonnebloem volgroeid is, wijst het kopje van de

zonnebloem altijd naar het oosten: daar waar de zon opkomt. Dit komt omdat het

bladkussen bij een volgroeide zonnebloem verhard, waardoor deze niet meer kan

meedraaien met de zon. Om die reden ziet men altijd een hele rij zonnebloem

allemaal dezelfde richting opkijken.

Een draaiende zonnebloem is dus altijd een onvolwassen of onvolgroeide zonnebloem. Een zonnebloem die altijd naar het oosten

blijft wijzen, is volwassen en zal spoedig uitgebloeid zijn.

Waarom groeien planten naar het licht?

Planten groeien graag naar het licht. op deze manier kunnen ze nog meer licht

opvangen, waardoor meer fotosynthese mogelijk is. Licht is een voorwaarde voor een

goede groei. Planten die eenzijdig licht krijgen, zoals op een vensterbank, worden

maar aan één kant belicht. Wat men ziet is dat juist deze planten richting het licht

gaan groeien, om zo meer zonlicht op te kunnen vangen. Onder invloed van licht,

strekt het stengelgedeelte zich meer of minder. Daar waar weinig licht komt, wordt

het stengelgedeelte meer gerekt, zodat de stengel scheef gaat groeien, richting

het licht.

Waarom groeit een plant omhoog?

Een zaadje heeft de zwaartekracht nodig om te kunnen bepalen welke richting het opgroeit. De wortels groeien met de

zwaartekracht mee, naar onder toe. De stengel zelf groeit tegen de zwaartekracht in:

recht omhoog. Recht omhoog is er zonlicht, dat nodig is voor de energie. Deze energie

heeft de plant nodig om te kunnen groeien en bloeien. In 2004 werden er zaadjes mee

de ruimte ingenomen: de kiemplantjes groeide alle kanten op omdat er geen

zwaartekracht was. Zonder zwaartekracht zou een plant dus alle kanten opgroeien. Een

plant ontwikkelt zich door middel van de zwaartekracht en het zonlicht. Zonder

zonlicht is het voor een plant niet mogelijk om te groeien.

Planten groeien sneller in het donker. Dit heeft met overleven te maken: door de

snellere groei krijgt de plant de kans om snel weer naar het licht toe te groeien.

Echter, bij het uitblijven van licht zal er geen fotosynthese plaats kunnen vinden.. De

plant verliest zijn groene kleur en zal uiteindelijk sterven.

Helios
Helios is de zonnegod uit de Griekse mythologie, zoon van het Titanenpaar

Hyperion en Theia. Helios is verantwoordelijk voor de zonsopgang

en -ondergang. Met zijn stralende zonnewagen rijdt hij door de hemel en

brengt de mensen licht. 's Morgens stijgt hij in het oosten op uit de oceaan

(Oceanus), de wereldzee die de aarde omspoelt.

Na een tocht langs de hemel daalt hij 's avonds weer in het westen neer in de o

van het westen naar het oosten over de oceaan. Helios wordt altijd afgebeeld i

hoofd. Meestal zit hij in een wagen en ment hij zijn vlammensnuivende paarden

trekdieren.

De associatie met de zon is de reden dat er verschillende soorten planten naar

redenen, maar soms ook volkomen onbegrijpelijk………..

Meer zien:

 Invloed van licht op groei planten

 Plant responses to the environment

 Auxin and tropisms

 Plant control

 Tropism song

 Tropisms
ceaan.

n een lic

. Hij wo

Helios
's Nachts vaart hij op zijn zonneboot terug

ht gewaad met een stralenkrans om zijn

rdt ook afgebeeld met griffioenen als

zijn vernoemd, soms om voor de hand liggende

https://www.youtube.com/watch?v=NV46PlHVT3w
https://www.youtube.com/watch?v=cfoaAuVk1ko&index=10&list=PLl1nqQT9QWdwOyoT3KNQWHUJe09rPIqX1
https://www.youtube.com/watch?v=CGIgvzGpPRw&list=PLl1nqQT9QWdwOyoT3KNQWHUJe09rPIqX1&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HdwIcIkSoBY&index=4&list=PLl1nqQT9QWdwOyoT3KNQWHUJe09rPIqX1
https://www.youtube.com/watch?v=uX5eoxKbzHE&index=6&list=PLl1nqQT9QWdwOyoT3KNQWHUJe09rPIqX1
https://www.youtube.com/watch?v=yFSpKqiI-H8&list=PLT7jNGRalQo0_rhx_45wJbLBRWTlGZ0VO
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Heliamphora Heliantheae Helianthella Helianthemum Helianthocereus Helianthus

Heliocarpus Heliocauta Heliocereus Heliohebe Heliomeris Heliophila

Heliopsis Helioselenius Heliosperma Heliotropium

Een tuin in de schaduw
Een schaduwtuin wordt vaak geassocieerd met donker, vochtig en somber

stemmend. De meeste binnentuinen in grote steden herbergen grote

bomen en struiken van soms al tientallen jaren oud. Bomen, schuttingen,

muren en de appartementgebouwen van 3 of 4 etages hoog, zorgen voor

schaduw en kunnen menig tuinbezitter tot wanhoop drijven. Maar rekening

houdend met de omstandigheden en met een goed doordacht plan kan de

tuin omgetoverd worden in een klein paradijs.

Kenmerken van een schaduwtuin

Bij de inrichting van een schaduwtuin moet met een aantal kenmerken rekening worden gehouden. Om te beginnen met het gebrek

aan zonlicht. Bomen, struiken en muren houden het directe zonlicht tegen, maar zelfs in een schaduwtuin kan op sommige plekken

een deel van de dag zonlicht aanwezig zijn. Daarnaast staan de bomen in het voorjaar nog niet vol in blad en valt het zonlicht door

de kale takken. Onder deze omstandigheden kunnen voorjaarsbloemen- en bollen goed gedijen. Een ander kenmerk van een

schaduwtuin is het gebrek aan vocht onder bomen en grote struiken. Bij een regenbui fungeert het bladerdak van een boom als een

soort paraplu voor de onderliggende planten en op warme dagen gebruiken bomen duizenden liters vocht. Aan de andere kant kunnen

bepaalde delen van een schaduwtuin juist weer heel vochtig zijn. En tot slot nemen bomen en grote struiken veel voedingsstoffen op

uit de omliggende omgeving waardoor de grond zanderig wordt en arm aan voedsel.

Tuinplan maken

Bij de inrichting en beplanting van een schaduwtuin moet dus rekening worden gehouden met de hoeveelheid direct zonlicht, de

droogte of vochtigheid op bepaalde plekken en de aanwezigheid van voedingsstoffen in de grond. Om de schaduwtuin succesvol in te

kunnen richten moet de beplanting daarop aangepast worden. Er zijn namelijk erg veel planten die graag in de schaduw staan en in

de volle zon juist weg zullen kwijnen. Bepaalde soorten staan liever in vochtige schaduw en andere weer in droge schaduw.



Om het te kort aan voedsel in de grond te verhelpen kan er jaarlijks een flinke laag

humusrijke grond worden aangebracht. Humusrijke grond bestaat uit afgestorven

plantendelen. Humus houdt vocht vast en geeft tevens voedingstoffen af aan de

planten. Op plaatsen waar de zon nog geruime tijd schijnt kan bijvoorbeeld een terras

worden aangelegd.

Schaduwminnende planten

De variëteit aan schaduwminnende planten is groot en dus ook de mogelijkheden om

daar mee te combineren. Bijvoorbeeld met de grootte en de kleur van de bladeren, met

de hoogte en de bloeiwijze van planten en met het maken van combinaties tussen

groenblijvende en niet groenblijvende planten. Deze plantencombinaties kunnen worden toegepast in grote of juist in kleine

groepen. Volop mogelijkheden dus om een schaduwtuin een sfeervol karakter te geven.

Verhoutte klimplanten:

 de klimhortensia, bloeit met witte bloemen van de maand juni tot in juli, heeft een

hoogte van 5 tot 10 m

 clematissoorten voor in de schaduw, de clematis bloeit in talrijke kleuren van de

maand mei tot in oktober, heeft een hoogte van 2 tot 6 m

 de wilde wingerd, heeft mooie najaarskleuren, heeft wel een hoogte van 8 tot 12 m

 de kamperfoelie, is wel giftig, maar heeft witte of gele bloemen in de maanden juni

en ook juli, heeft een hoogte van 3 tot 5 m

In het voorjaar, als het blad nog niet aan de bomen zit, kan de zon door de kale boomtakken heen schijnen. Hierdoor is het mogelijk

om een grote verscheidenheid aan voorjaarsbloemen en -bollen in de tuin te planten. Als je hiervoor bollen gebruikt die geschikt

zijn voor verwildering, kun je er elk jaar weer van genieten.

Groenblijvende struiken:

 de mahoniestruik, bloeit met gele bloemen in de maanden april en mei, heeft een hoogte van 0,80 tot 1,5 m, deze plant is wel

giftig

 de klimop, is een bodembedekker, is wel giftig, heeft in het voorjaar zwartblauwe bessen, heeft een hoogte van 5 cm of 20 m

 de rhododendron, bestaat in talrijke kleuren, bloeit in de maanden mei en juni, is wel giftig, heeft een hoogte van 0,50 cm tot

5 m

 de laurierkers, is ook giftig, bloeit met witte bloemen in de maanden mei en

ook juni

Vaste planten met een mooi blad:

 de vrouwenmantel, heeft mooie waaiervormige, middelgroene ronde

bladeren, ’s ochtends en bij regen ziet u fascinerende waterdruppels als

kristallen op deze bladeren, heeft een hoogte van 30 tot 50 cm

 de baardiris, bloeit in vele kleuren soms ook tweekleurig in de maanden

mei en juni, heeft een mooi decoratief blad, heeft een hoogte van 60 cm

tot 1,20 m

 de bonte zegge, behoort tot de grassen, heeft witgestreepte bladeren,

is ook groenblijvend en heeft een hoogte van 40 cm

 de dovenetel, heeft gevlekte, getande en eivormige bladeren, heeft een hoogte van 15 tot 30 cm

Meer over schaduwplanten:

 De 16 mooiste schaduwplanten

 Lijst meest toegepaste schaduwplanten

 Vaste planten die goed groeien in schaduw

 Vaste planten voor volle schaduw

 Heesters voor volle schaduw

 Top shade garden plants

 Plants for a shaded garden

 Create contrast with hostas

 Shade perennials
10

De vaste planten die bloeien:

 de astilbe, bloeit met witte of rode bloemen van de maand juni tot in

september, heeft een hoogte van 20 cm tot 1,20 m

 de akelei, bestaat in talrijke kleuren, bloeit van de maand mei tot in

juni, is wel giftig, heeft een hoogte van 40 cm tot 70 cm

 het vingerhoedskruid, bloeit in het roze, rode of wit in de maanden juni

en juli, heeft een hoogte van 1 m tot 1,40 m)

http://www.tuinieren.nl/tuinnieuws/planten/16-mooiste-schaduwplanten.html
http://www.groen.net/Article.aspx?id=22540
http://www.tuinadvies.nl/artikels/vaste_planten_voor_schaduw.htm
http://www.leerwiki.nl/Planten_voor_de_volle_schaduw_-_Vaste_planten
http://www.leerwiki.nl/Planten_voor_de_volle_schaduw_-_Heesters
https://www.youtube.com/watch?v=OPmHxq_pgow
https://www.youtube.com/watch?v=VhxmFYvPDWc
https://www.youtube.com/watch?v=R0BWb5I7OVo
https://www.youtube.com/watch?v=3SL4S_HyU14


En verder:

 Elfenbloem, Epimedium, droge schaduw groenblijvend

 Gebroken hartje, Dicentra, vochtige schaduw niet groenblijvend

 Hartlelie, Hosta, vochtige schaduw niet groenblijvend

 Klimop Hedera, droge schaduw, groenblijvend

 Longkruid, Pulmonaria, droge schaduw groenblijvend

 Pachysandra, Pachysandra terminalis, vochtige/droge schaduw,

groenblijvend

 Purperklokje, Heuchera, droge schaduw groenblijvend

 Struisvaren, Matteuccia struthiopteris, vochtige schaduw,

niet groenblijvend

 Tuingeranium, Geranium macrorrhizum, droge schaduw groenblijvend

 Waldsteinia ,Waldsteinia, droge schaduw groenblijvend

 Zeeuws knoopje, Astrantia, droge schaduw niet groenblijvend

 Zenegroen, Ajuga reptans, vochtige/droge schaduw groenblijvend

Help, ze doen het niet!

Een vaak gehoorde klacht bij een schaduwtuin is: "Bij mij wil toch niets groeien onder die grote bomen". Vaak is echter niet de

schaduw de grote boosdoener hiervan maar de droogte die onder deze bomen heerst. Bomen nemen op een warme zomerdag enkele

duizenden liters water op, dit verdampen ze via de bladeren. Geen wonder dat planten het onder deze bomen zwaar te verduren

hebben. Het is mogelijk om onder bomen grote verhoogde bloembedden aan te leggen door middel van een keermuur van ongeveer

30 centimeter hoogte. In deze bedden wordt humusrijke tuinaarde gestort.

Voor een speels effect is het mogelijk om meerdere plantenbakken van verschillende

hoogtes te maken. Als je helemaal van het droogte probleem af wil zijn is een

automatische sproeiinstalatie een uitkomst.

Een ander probleem is voedseltekort. De grond onder grote bomen bevat vaak te weinig

voedingsstoffen, belangrijke voedingsstoffen zijn door de bomen opgenomen en de

grond is zanderig en arm aan voedsel. Om dit te verbeteren kan er een flinke laag

humusrijke grond in de tuin aangebracht worden. Humusrijke grond bevat veel

afgestorven plantendelen die een absorberend vermogen hebben. Vocht en

voedingsstoffen worden op deze manier voor de beplanting vastgehouden.

De zonnewende
De zonnewende (Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) is de gebeurtenis waarbij de zon, gezien vanaf de aarde, de noordelijkste

of zuidelijkste positie bereikt.

Op aarde wordt deze positie gemarkeerd door de beide keerkringen: de

Kreeftskeerkring in het noorden en de Steenbokskeerkring in het zuiden.

Naarmate de zon schijnbaar in de richting van de Kreeftskeerkring beweegt, worden de

dagen op het noordelijk halfrond langer en op het zuidelijk halfrond juist korter.

Wanneer de zon schijnbaar naar de Steenbokskeerkring beweegt, is dit andersom. De

zonnewende is het moment waarop de zon precies boven de betreffende keerkring staat.

Het middelpunt tussen beide punten

wordt bereikt als de zon precies

Meer zien?

 How to grow a colourful shade garden?

 A guide to shade garden & shade plants

 Shade garden ideas

 Building a shade garden

 How to garden in the shade

 Shade garden ideas

 Shade garden design

 Enhanced shade woodland garden tips

 Container for a shade flower garden

Meer zien over de zonnewende?

 Summer solstice 2015

Stonehenge, het neolithische monument op de

vlakten van Salisbury in het Engelse graafschap
11

loodrecht boven de evenaar staat. Er is

dan sprake van een equinox of

nachtevening. Dag en nacht zijn dan

overal op aarde even lang.

Wiltshire.  What is the summer solstice?

 Summer solstice (versneld)

 Wonders of the solar system

https://www.youtube.com/watch?v=KdIXYZ-SJJU
https://www.youtube.com/watch?v=JkdJeUhhuQw
https://www.youtube.com/watch?v=Eww1SIa3rQI
https://www.youtube.com/watch?v=nyVlo8rAv8k
https://www.youtube.com/watch?v=4zXk7OTwZs0
https://www.youtube.com/watch?v=mqpqL5OOgkQ
https://www.youtube.com/watch?v=oB1rtmueANk
https://www.youtube.com/watch?v=fIgmrqfyGbA
https://www.youtube.com/watch?v=Jb_W0dY8pXU
https://www.youtube.com/watch?v=wr950q08YiQ
https://www.youtube.com/watch?v=l3MBz_RdnT8
https://www.youtube.com/watch?v=HO91qdyqtj8
https://www.youtube.com/watch?v=lz6p_0aSnDk
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Zomer- en winterwende

Er kunnen een zomerwende en een winterwende worden

onderscheiden. Op het noordelijk halfrond vinden ze

respectievelijk plaats in juni en in december, op het zuidelijk

halfrond is dat andersom.

De zomerwende of midzomer (Latijn: solstitium aestivum) luidt het

begin in van de zomer. De dag is dan het langst.

De winterwende of midwinter (Latijn: solstitium brumalis), luidt het

begin van de winter in. De dag is dan het kortst.

Rond de winterwende komt de zon ten noorden van de

noordpoolcirkel respectievelijk ten zuiden van de zuidpoolcirkel

niet meer boven de horizon. Hoe meer men richting de polen gaat,

hoe meer dagen per jaar dit het geval is.

De wendes zijn overal op aarde op hetzelfde moment. De juniwende is meestal op 21 juni, maar soms (in een schrikkeljaar) op 20

juni kort voor middernacht. De decemberwende is meestal op 21 december, maar in de een of twee jaren voorafgaande aan een

schrikkeljaar op 22 december.

Inti Raymi, 1615 Het Joelblok wordt gehaald, 1832 Luciafeest, in Zweden Saturnaliën in het antieke Rome

Midwinter

Van een aantal schriftloze culturen is bekend dat men het verschijnsel van de zonnewende kenden en mogelijk van groot belang

achtten (bijvoorbeeld Stonehenge). Mogelijk vierde men ook toen al feesten tijdens beide gebeurtenissen. Deze feesten spelen in

diverse moderne culturen nog steeds een rol:

 Al duizenden jaren wordt de winterwende in vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd, omdat dit solstitium het

moment bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen

weer gaandeweg beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht in

al haar gedaanten: lampen, kaarsen, vuur. Soms werd een brandend wiel of rad gebruikt, dat ook de zon symboliseerde. Het

midwinterse lichtfeest stond onder meer bekend als Yule of Joelfeest.

 De datum voor het christelijke feest van Kerstmis - 25 december - gaat wellicht

terug op de datum van de winterzonnewende in de oude Romeinse kalender. Sinds

de vierde eeuw werd op die dag het feest van Sol Invictus, de Onoverwinnelijke

Zon gevierd. Het christendom heeft die datum vermoedelijk overgenomen omdat

Christus met de zon werd geassocieerd.

 In Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland wordt nog altijd het

Luciafeest (een lichtfeest) gevierd. In Nederland kent Beek een jaarlijks

Luciafeest.

 Ook op het zuidelijk halfrond zijn midwinterse lichtfeesten bekend, zoals het Inti

Raymi.

 Bij de Romeinen vierde men op 21 december de saturnaliën.

Stand van de aardas tijdens de zonnewende op het noordelijk halfrond. De

zon bereikt hier haar hoogste punt. Ten noorden van de noordpoolcirkel

wordt het op deze dag niet donker.

Meer zien over zonnewende-rituelen?

 Ideas to celebrate the winter solstice

 Winter solstice rituals

 Christmas and winter solstice

 St. Luciafeest in Zweden

 Inti Raymi

 Lithafeest

 Sint Jansfeest

 Joninès

 Midsummer Ghost Festival in Taiwan

 Raising the midsummer pole

 Druids at Stonehenge

https://www.youtube.com/watch?v=10MulJ8OzBk
https://www.youtube.com/watch?v=JhUH9sv497E
https://www.youtube.com/watch?v=My1AXX9K-gA
https://www.youtube.com/watch?v=cw5NmXkXjlY
https://www.youtube.com/watch?v=4OShU3lQaGs
https://www.youtube.com/watch?v=yhin-RIHJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BSqN96kKMHI
https://www.youtube.com/watch?v=LIs6mSKEAgQ
https://www.youtube.com/watch?v=-sAmOPI7FgY
https://www.youtube.com/watch?v=x_iMBsJT5pU
https://www.youtube.com/watch?v=pEr8oMuAk0U
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Midsummer Ghost Festival, Taiwan Midzomerpaal, Finland Midzomervreugdevuur, Denemarken Viering Joninės, Lithouwen 

Midzomer

 In de Saksische traditie en onder aanhangers van hedendaagse natuurreligies zoals wicca, paganisme en hekserij wordt op de

dag van het zomersolstitium, 21 juni, het lithafeest gevierd als tegenhanger van het midwinterse joelfeest. Afhankelijk van

landstreek en/of precieze geloofsovertuiging staat het lithafeest met name in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Scandinavië

ook wel bekend als Feil-Sheathain (Iers), Jani, Alban Hefin, Juhannus (Fins), Midsommarafton (Zweeds), Sankt Hans (Deens)

of Saint John's Eve (Engels). Ook in Nederland is het feest (of: de nacht) van Sint-Jan (24 juni) bekend. In Litouwen wordt

Joninės gevierd tijdens midzomer. Dit werd in het verleden onder andere op de Raganų kalnas (heksenheuvel) gevierd. In 

Rusland kent men Иван-Купала (Ivan Koepala) en in Polen Noc Kupały of Noc Świętojańska. In Letland viert men Jāņi. 

 In Groot-Brittannië is de verwelkoming van de zomerzon tijdens het solstitium van 21 juni uitgegroeid tot een traditioneel

festijn waarvoor duizenden geïnteresseerden zich gedurende de nacht van 20 op 21 juni verzamelen rond het prehistorische

steencirkel-monument Stonehenge op de Salisbury Plains, dicht bij het dorpje Amesbury in het graafschap Wiltshire.

Gelijkgestemden vieren er feest en maken muziek. Neodruïden, witte heksen, wichelroedelopers en aanhangers van

natuurgodsdienst, sekten en aanverwante systemen van geloof, zoals ufo-fanaten en andere theoretici van de grens-

wetenschappen, maken er jaarlijks hun opwachting om gezamenlijk getuige te

kunnen zijn van de eerste zonsopgang na het solstitium.

Alleen dan namelijk komt de zon exact achter de zogenaamde Heel Stone op,

een onmiskenbare steenkolos in een van de tegenwoordig vrijwel niet meer

herkenbare verre buitenringen van het monument, die volgens sommige

theorieën een prominente rol moeten hebben gespeeld als het vaste ijkpunt dat

nodig was om Stonehenge te kunnen gebruiken als calendarium, observatorium

voor zon, maan en sterren, en als men geloof zou hechten aan de meest

buitenissige bedenksels, zelfs als een soort computer avant la lettre.

Vuurdans tijdens Ivan

Koepala, Rusland

Druïden bij Stonehenge, Engeland Dansen rond het vuu

Bepaling van het juiste moment

In de prehistorie, al voordat klokken en kalenders bestonden, konden mensen de dag

noorder- en zuiderkeerkring, maar zagen wel elke dag de zon een baan langs de heme

ander punt aan de horizon op, en gaat zij op een ander punt onder. Ook is de maxima

elke dag anders. Als het zomer gaat worden, gaat de zon steeds noordelijker op- en

steeds hoger aan de hemel staan. Na de zonnewende van de zomer gaat ze weer teru

Een zonnewende was vroeger te bepalen door het gebruiken van voorwerpen zoals st

door hun schaduw elk jaar opnieuw het tijdstip van de zonnewende aangaven.

Momenteel gebruiken we computers om het precieze moment te bepalen.
r tijdens Jāņi, Letland Tijdens het St. Jansfeest, 

Nederland

van de zonnewende bepalen. Zij kenden niet de

l beschrijven. Elke dag komt de zon op een

le hoogte die de zon bereikt aan de hemel op

onder, en komt zij ook rond het middaguur

g.

enen, stokken of bouwwerken, die bijvoorbeeld
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Jaar Zomerzonnewende Winterzonnewende

2015 21 juni 16.38 uur 22 december 04.48 uur

2016 20 juni 22.34 uur 21 december 10.44 uur

2017 21 juni 04.24 uur 21 december 16.28 uur

Stonehenge

Stonehenge is een megalithisch monument uit de Jonge Steentijd in het Engelse graafschap Wiltshire. De recentste datering voor

de bouw van Stonehenge is bepaald op 2300 voor Christus, 300 jaar later dan tot dan toe werd aangenomen.

Het monument bestaat uit een aarden wal rondom een cirkelvormig arrangement van grote, rudimentair bewerkte, staande stenen

en is een van de beroemdste prehistorische locaties op aarde. Het bouwwerk plus omgeving zijn in 1986 toegevoegd aan de

Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Het Stonehenge-complex werd gebouwd in verschillende fases

die samen minstens 3.000 jaar overspannen. Er zijn bewijzen

voor activiteiten voor en na de eigenlijke bouwfases, waardoor

de tijdspanne van "gebruik" van het monument geraamd kan

worden op 6.500 jaar.

De tijd voor het monument (8000 v.Chr.):

Er zijn vier (misschien vijf) paalkuilen gevonden onder de

huidige toeristenparkeerplaats nabij de site. Die konden

gedateerd worden tot rond de 8000 jaar v.Chr.

Fase 1 (ca. 3100 v.Chr.):

Het eerste monument bestond uit een cirkelvormige verhoging

met een gracht van 110 meter diameter in het open grasland.

Er was een grote ingang in het noordoosten (zoals de huidige)

en een kleinere in het zuiden. De bouwers plaatsten de

beenderen van herten en runderen en een paar vuurstenen

werktuigen in de bodem van de gracht. De beenderen waren

veel ouder dan de geweien die gebruikt werden om de gracht

te graven.

De mensen die ze begroeven, hadden ze blijkbaar een hele

tijd bewaard voor ze begraven werden. De kalk die uit de

gracht gegraven werd, werd gebruikt om de verhoging te

construeren. In de buitenste rand werden ook 56 putten

gevonden waarin mogelijk palen zaten.

Fase 2 (ca. 3000 v.Chr.):

Zichtbaar bewijs van de tweede fase is er niet langer. Uit het

aantal paalkuilen die uit deze periode stammen kon men

opmaken dat er binnen de afsluiting een houten structuur

gebouwd werd in het vroege derde millennium v.Chr. Meerdere

staande palen werden geplaatst aan de

noord-oost ingang en ook aan de zuidelijke ingang. De

paalkuilen waren hier kleiner. De grotere kuilen van de vorige

fase werden meer en meer als begraafplaats gebruikt. Ook de

gracht werd als begraafplaats van assen na een crematie

gebruikt. Minstens dertig verschillende crematies zijn gevonden. Hierdoor wordt Stonehenge meer en meer geïnterpreteerd als

een crematie- en begraafplaats, de oudst bekende in het Verenigd Koninkrijk. Er werden ook fragmenten van onverbrande

menselijke beenderen gevonden in de gracht. De gevonden potscherven in de onmiddellijke buurt droegen bij tot datering.
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Fase 3.1 (ca. 2600 v.Chr.):

Opgravingen toonden aan dat rond 2600

v.Chr, het bouwen met hout werd

verlaten ten gunste van steen.

In het centrum van de site werden gaten gevonden in de vorm van twee concentrische

open cirkels. Dit zijn de zogenoemde Q en R-gaten. De gaten bevatten tot 80 staande

stenen. Men dacht tot voor kort dat de stenen door mensen vanuit Wales tot op de

bouwplaats werden gebracht.

Volgens een nieuwere theorie zijn ze door gletsjers verplaatst. Andere staande stenen

werden later gebruikt als liggende steen. De vier ton wegende stenen waren gehouwen

uit gevlekte doleriet uit het Ordovicium maar er waren er ook van ryoliet, tufsteen en

kalkhoudende lavasteen.

Elke steen was 2 meter hoog, 1 à 1,5 meter breed en ongeveer 80 cm dik. De steen die

bekend werd als de Altaarsteen kwam uit South Pembrokeshire of Brecon Beacons en

stond waarschijnlijk in het monument opgesteld als alleenstaande grote monoliet.

De noordoostelijke ingang werd in deze periode verbreed, waardoor hij juist in de

richting van de midzomer zonneopkomst en de midwinter zonsondergang kwam. Ook werd

de Hielsteen, een tertiaire zandsteen, waarschijnlijk in deze periode aan de

noordoostelijke ingang geplaatst.

Een precieze datering hiervan is niet mogelijk. Van deze periode dateert ook de Avenue, een paar parallel liggende grachten dat

drie kilometer loopt vertrekkend vanuit de noordoostelijke ingang.

Stonehenge 3.2 (2600 v.Chr. tot 2400 v.Chr.):

In de volgende belangrijke fase van bouwactiviteiten, aan het eind van het derde millennium v.Chr., werden 30 enorme sarsen-

stenen uit het Oligoceen-Mioceen naar de site gebracht. Bij het stapelen van de stenen werden pen-en-gatverbindingen toegepast.

De horizontale stenen die bovenop lagen werden onderling verbonden door een messing-en-groefverbinding, ook een klassieke

houtbewerkingsverbinding. De stenen van 25 ton zwaar werden bewerkt met het duidelijke idee van de open cirkel. De liggende

stenen waren lichtjes gebogen. De staande stenen waren naar boven toe breder, om een effect van hoogte te versterken. De

binnenkanten van de stenen werden fijner bewerkt dan de buitenkanten. Binnen de buitenste cirkel werden vijf trilithons geplaatst

in de vorm van een hoefijzer, met het open einde in de richting van het noordoosten. Het waren gigantische stenen van 50 ton elk

op dezelfde wijze met elkaar verbonden als die van de buitenste cirkel. Van de grootste trilithon staat er nog slechts één steen

recht. Hij steekt 6 meter 70 boven de grond uit, 2 meter 40 is onder de grond.

De ingekerfde figuren van een "dolk" en 14 "bijlhoofden" werden gevonden op één van

de sarsen-stenen. Nog meer bijlhoofden werden gevonden op 3 andere stenen. De

afbeeldingen zijn morfologisch conform aan de wapens van de Bronstijd. Deze periode

werd gedateerd aan de hand van koolstofdatering tussen 2600 en 2400 v.Chr. In de

onmiddellijke nabijheid van de site werden 2 graven ontdekt die van een iets latere tijd

dateren. 3 kilometer ten westen van Amesbury werd in 2002 de "Amesbury Archer"

gevonden, in 2003 de "Boscombe Bowmen". De "Stonehenge Archer" werd in 1978 al

ontdekt in de buitenste gracht van het monument.

In deze periode werden, 2 kilometer van Stonehenge, een grote houten cirkel en een an

Durrington Walls. De positionering tegenover de zonsondergang en zonsopkomst op Midz

als bij Stonehenge zodat het niet onwaarschijnlijk is dat er processies waren van de ene

langste dag van het jaar. Het lijkt er op dat de cirkel in Durrington hierbij gold als een

het land van de dood was.

Stonehenge 3.3 (2400 v.Chr. tot 2280 v.Chr.):

Later in de Bronstijd werden de blauwe stenen voor de eerste keer opnieuw rechtgezet

steeds. De inkervingen tonen aan dat de stenen mogelijk deel werden van een voor een s

Meer weten over Stonehenge?

 Who built Stonehenge?

 Secrets of Stonehenge
dere Avenue geconstrueerd op de site

omer- en Midwinterdag is tegenovergesteld

cirkel naar de andere op de kortste en de

land van de levenden, waarbij Stonehenge

. Exacte gegevens ontbreken hierover nog

tuk uit hout opgetrokken structuur.

https://www.youtube.com/watch?v=yP2DlTwQuIY
https://www.youtube.com/watch?v=Xl6PaGi270Q
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Stonehenge 3.4 (2280 v.Chr. tot 1930 v.Chr.):

Er werden blauwe stenen herschikt tot een ovale structuur in het centrum. De

altaarsteen werd mogelijk rechtop geplaatst. De nieuwere constructies waren

minder grondig in de bodem verankerd waardoor sommige stenen in deze

periode begonnen over te hellen. Na deze periode werden nog slechts kleine

aanpassingen aan het monument gedaan.

Stonehenge 3.5 (1930 v.Chr tot 1600 v.Chr.):

Kort daarna werd de noordoostelijke sectie van de cirkel uit de fase

3.2verwijderd waardoor de vorm van de centrale sarsens gespiegeld werd.

Na het monument (vanaf 1600 v.Chr):

De periode waarin het monument

voor het laatst gebruikt werd, is de

IJzertijd. Binnen en buiten het

monument werden Romeinse en middeleeuwse munten en artefacten opgegraven maar

het is niet bekend of de site op dat moment nog een echte functie had.

Archeologen aan de Universiteit van Sheffield hebben door koolstofdatering van

gecremeerde menselijke resten kunnen aantonen dat het monument als een begraaf-

plaats gebruikt werd van 3000 v.Chr. tot nadat de stenen werden opgericht, rond 2500 v.

graven zijn van natuurlijk gestorven leden van één elitefamilie en haar nakomelingen, waar

Opgravingen op de site van Durrington Walls in de Stonehenge World Heritage site legde

honderden mensen onderdak bood. Archeologen geloven dat deze nederzetting bewoond w

Duistere types
Bloemen die zwart zijn houden mensen bezig, denk maar aan de zoektocht naar de zwarte

in de mode! Zwarte bloemen zijn mysterieus, maar eigenlijk zijn ze nooit echt zwart maar

Fritillaria persica Alcea rosea “Black Knight” Viola “Black Magic” Roos “Halfatty”

Zwarte bloemen symboliseren macht, elegantie, afscheid nemen en rouw. De romantische

is vaak een negatieve, met andere woorden: je bent weer single! Maar schiet niet meteen

roos komt aanzetten. Zwarte rozen zijn moeilijk te krijgen en daarom vaak erg prijzig. He

er waarschijnlijk veel moeite voor gedaan. Wacht dus eerst af wat hij/zij erbij zegt.

Akelei “Chocolate Soldier” Lelie “Queen of the Night” Helleborus niger Akelei “Black
Chr. De deskundigen nemen aan dat dit de

schijnlijk een dynastie van heersers.

n een enorme nederzetting bloot die

erd door de bouwers van het monument.

tulp. Op dit moment zijn ze wel heel erg

heel donker rood, paars of bruin.

Petunia “Black Velvet”

boodschap van een boeket zwarte bloemen

in paniek als een geliefde met een zwarte

t is een zeldzame roos dus hij/zij heeft

Barlow Zwarte Vleermuisbloem



17

Een geheel zwarte bloem is de heilige graal voor alle kwekers, want tot op heden is dit nog niet gelukt. Zwart pigment komt in het

plantenrijk niet voor. En dat is eigenlijk wel logisch, omdat het geen kleur is die insecten aantrekt. Die houden van felle kleuren. En

omdat zij toch voor bestuiving moeten zorgen om de soort voort te laten bestaan, heeft de natuur zich daarop aangepast met

gekleurde bloemen.

Papaver “Black Magic Mix” Tulp “Queen of Night” Bergkorenbloem “Black Sprite” Anjer “Chianti” Iris “Raven Girl”

Tuinverlichting aanleggen
Tijdens de korte dagen is het niet gemakkelijk om te genieten van de wintertuin. Als je naar buiten kijkt is het veelal te donker om

de planten te onderscheiden. Hier is een hele simpele oplossing voor: verlichting! Nu is de beste tijd om deze aan te leggen (zolang

het niet vriest, tenminste).



stap 1

Leg eerst een centrale lasdoos aan van waaruit je verder kunt bouwen. Sluit deze bij voorkeur aan op

een aparte groep van de groepenkast. Leid vanaf de meterkast een buitenkabel (VMvK-kabel) door de

kruipruimte naar de plek waar hij door de muur heen moet. Zet hem met zadels op de vloerbalken vast.

stap 2

Boor van binnenuit een gat door de muur, iets schuin naar beneden zodat er geen regenwater binnen

loopt. Steek de kabel door het gat naar buiten.

stap 3

Maak een opening in de lasdoos voor de kabel: druk er een van de voorgestanste rondjes uit. Draai een

van de bijgeleverde wartels in de opening. Zet de lasdoos op de muur vast met pluggen en schroeven.

Prik in de bodem 2 kleine gaatjes, zodat condenswater kan weglopen.

stap 4 Leid de kabel naar de lasdoos en knip hem op de juiste lengte af. Verwijder de buitenmantel van het

stuk kabel dat straks binnen de lasdoos zit. Strip 1 centimeter van de afzonderlijke aders blank.

stap 5

stap 6

stap 7
18

Als je een ondiep sneetje in de buitenmantel maakt en de kabel op die plek ombuigt, dan

breekt de buitenmantel op die plek. Je kunt hem dan makkelijk van de kabel afschuiven.

Leid de kabel door een slagvaste kunststof pijp (hostalietbuis) en zet deze vast op de muur met

behulp van zadels.

Ga je elektriciteit in de tuin aanleggen? Gebruik buitenshuis alleen speciale spatwaterdichte

buitenstopcontacten en schakelaars. Haal het stopcontact of de schakelaar uit elkaar en zet hem met

pluggen en schroeven op de muur vast.

Leg vanaf de lasdoos een leiding naar het buitenstopcontact of de schakelaar. Gebruik hiervoor drie-

aderige VMvK kabel (bruine, blauwe en geel/groene draad). Zet de leiding met zadels op de muur vast.



stap 8

Een VMvK kabel strak en recht over de muur leiden lukt alleen als je hem door een hostalietbuis laat

lopen. Bij de bochten laat je een stukje open

stap 9

Steek de kabel door de waterdichte afsluitring van het buitenstopcontact of de schakelaar voor

buiten. Strip de draden en sluit ze aan op de polen.

Op een stopcontact sluit je alle draden (bruin, blauw, aarde) aan. Op een schakelaar alleen de bruine

en de aardedraad. De blauwe draad komt niet aan de schakelaar, deze verbind je later met de blauwe

draad die naar de lamp loopt.

Monteer de kap van het stopcontact of de schakelaar

en controleer of hij rondom goed sluit.

stap 10 Leid een 4-aderige VMvK kabel van de schakelaar naar de

lamp. Strip de blauwe, zwarte en aardedraad blank. (De

bruine draad gebruik je niet.) Sluit de zwarte draad aan op de

pool van de schakelaar en de aardedraad op de aardklem.

Verbind de blauwe draad rechtstreeks met de blauwe draad

die de schakelaar binnenkomt met behulp van een lasklem.

stap 11

stap 12

stap 13

stap 14

Meer zien over tuinverlichting?

 Tuinverlichting aanleggen zonder gereed-

schap

 Grondkabel tuinverlichting aanleggen

 Buitenverlichting aanleggen

 Een wandlamp aansluiten

 Een lichtplan maken voor je tuin

 Creatieve toepassingen tuinverlichting
Een buitenlamp die geheel van kunststof gemaakt is hoef je niet te aarden. Een lamp met

metalen onderdelen wel.

Lampen met ingebouwde sensor gaan automatisch aan en uit. Je hoeft dan dus geen schakelaar aan te

leggen. Er zijn buitenlampen met schemersensor (gaan aan als het donker wordt) of met een

bewegingssensor. Omdat voor deze lampen geen schakelaar nodig is, leg je direct een 3-aderige VMvk

leiding aan vanaf de lasdoos. Strip de draden en sluit ze aan op de lamp.
Hang de lamp niet te laag, anders kan een inbreker bij de bedrading of reageert de sensor al

als er een kat langsloopt.

Voor elektriciteit in de tuin zoals buitenstopcontacten, schakelaars of lampen, kun je ervoor kiezen om

vanaf je huis een ondergrondse elektraleiding aanleggen. Hiervoor gebruik je een buitenkabel met een

gevlochten stalen binnenmantel (YMvK kabel). Deze binnenmantel is voor bescherming en dient als

aarde.

Begin bij de centrale lasdoos. Graaf een geul van minimaal 50 centimeter diep en leg hier de kabel in.

Daar waar de kabel de grond in gaat (of weer omhoog komt) moet je hem beschermen met een stuk

hostalietbuis die 50 centimeter diep de grond in gaat.
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Je kunt de ondergrondse kabel ook in zijn geheel door hostalietbuis laten open. Zo is hij

maximaal beschermd, ook als je de tuin omspit.

Bij YMvK kabel dient de gevlochten buitenmantel tevens als aardedraad. Peuter het vlechtwerk uit

elkaar en draai de afzonderlijke draadjes in elkaar tot een massieve draad. Sluit deze en de overige

draden aan.

https://www.youtube.com/watch?v=VTOgPLmcVIM
https://www.youtube.com/watch?v=VTOgPLmcVIM
https://www.youtube.com/watch?v=njwHcznmFVw
https://www.youtube.com/watch?v=KykpjTkijp4
https://www.youtube.com/watch?v=h6supNrlAA8
https://www.youtube.com/watch?v=pcBh3zXr8Mc
https://www.youtube.com/watch?v=CIfZ40MoV8E
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stap 15 12 Volt is voor mensen volkomen ongevaarlijk. Alleen een spatwaterdichte transformator mag

buitenshuis opgehangen worden. Kijk dus goed op de verpakking of je de juiste hebt. Verdeel de

lampen over de tuin. Graaf tussen de lampen sleuven van 50 centimeter diep. Leg hier

elektriciteitsbuis in en trek daar de kabels doorheen.

Je kunt op de transformator gerust lampen aansluiten met verschillend vermogen. Het

vermogen (aantal Watt) van alle lampen samen mag echter niet hoger zijn dan de capaciteit

van de transformator.

stap 16

Steek de sokkels van de lampen in de grond. Knip de kabels af op de juiste lengte, leid ze door de

sokkels en sluit ze op de lampen aan.

Laagspanningskabel kun je verlengen met behulp van speciale lasclips. Maak de kabel niet te

lang: boven de 30 meter treedt spanningsverlies op.

stap 17

Monteer de transformator in de buurt van een buitenstopcontact, op 40 centimeter hoogte. Steek de

kabel in de transformator en sluit deze aan op een buitenstopcontact.

Sluit een niet-spatwaterdichte transformator binnenshuis op een stopcontact aan.

Een muur op het noorden
De late herfst is een prima tijd om nieuwe planten in je tuin te zetten. Oók op de

zogenaamde moeilijke plekken. Voor veel tuinkabouters roept de noordmuur van een huis

associaties op met schrikbeelden van "nauwelijks te beplanten" en al helemaal niet te

"beklimmen". Klimplanten die op het noorden gedijen zijn er bijna niet, zegt men. Maar dat

kon nog wel eens meevallen!

Daarbij moet wel onderscheid gemaakt wor den tussen klimplanten die op het noorden

overleven en klimplanten die er daadwerkelijk gedijen. waan daar is een groot verschil

tussen. Zo wordt bijvoorbeeld klimroos "New Dawn" aangeraden voor een noordmuur. En

inderdaad, hij gaat er niet dood, maar floreren doet hij niet zoals hij dat tegen een west- of

oostmuur wel doet. En een plant die het niet goed doet, ook al gaat hij niet dood, daar heb je

toch geen plezier van? OK, geen klimroos dus. Maar wat dan wel?

De klimhortensia, waarnaar vaak gegrepen wordt door tuinkabouters die het ook niet meer

weten, is ook niet echt geschikt. Hij groeit goed op het noorden, dat wel, maar de bloei laat

in het donker nogal te wensen over. En een hortensia plant je nu eenmaal niet voor het

blad.....
Meer weten?

Filmpjes:

 Je gevel, een klimmuur

 Klimplanten vastmaken

 Klimplanten tegen de gevel

 Klimhortensia

 Klimplanten

Meer lezen:

 Leiheesters

 Klim- en gevelplanten

 Bloeiende muren
 Klimroos in de schaduw

http://www.youtube.com/watch?v=hNZlhH5TahE
http://www.youtube.com/watch?v=MuKi7zaKy5M
http://www.youtube.com/watch?v=blxr4dsKL9k&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=wxo9Ucs5J9A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8ys7NHIG22A
http://www.youtube.com/watch?v=683HyDiV-YA
http://www.alchemillatuinontwerp.nl/columnlezen.php?item=25
http://www.marechal.be/nl/gidsen-en-brochures/infobrochures/klimplanten-en-gevelplanten/
http://www.tuinadvies.nl/klimplanten_slingerplanten_leiplanten.htm
http://www.groeninfo.com/forum/rozen_forum/39841-klimroos_schaduw_en_klimroos_zonder_doornen.html
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Je zult dus op zoek moeten gaan naar planten die het gebrek aan zonlicht niet ervaren als een te

overwinnen handicap maar die er daadwerkelijk van houden. En die zijn er heus wel. Neem nou de

Schisandra. Er bestaan verschillende soorten van deze klimplant uit het verre oosten maar de mooiste is

Schisandra rubriflora, een windende klimplant die in zijn eentje met gemak een hele noordmuur kan

bedekken. De bloemen lijken op kleine magnoliabloemen die ondersteboven aan ranke stengels hangen. De

bloemknoppen zijn kogelrond en doen wel wat aan kersen denken, maar dan kleiner. Ook de bloemkleur

doet aan kersen denken. Schisandra's zijn niet in ieder tuincentrum te koop, maar als je dan toch op

plantejacht gaat, koop dan meteen een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar, want samen zorgen die in

de herfst voor spectaculaire, lange trossen rozerode bessen. Een windende klimplant heeft natuurlijk

wel draden of een trellis nodig om zijn weg naar boven te kunnen vinden.

Een andere klimplant die niet zelfstandig kan klimmen maar die het wel uitstekend op het

noorden doet, is Berberidopsis corallina, een spectaculaire groenblijver met blad dat aan

dat van een mahonia doet denken en met bloedrode, hangende bloemtrossen tegen het

einde van de zomer. Hij komt uit Chili en het zal duidelijk zijn dat de plant niet in de

categorie "betrouwbaar winterhard" valt. Maar hij wordt niet hoger dan een meter of

twee, waardoor het altijd mogelijk blijft om hem in een heel strenge winter met een

rietmat af te dekken. Ook hier weer geldt dat je draden langs de muur moet spannen.

En als die draden er dan toch hangen, kun je er meteen nog wat andere klimplanten langs leide

een geelbloeiende clematis die samen met de Berberidopsis bloeit en die ook liever tegen een

En wil je geen draden tegen de muur, plant dan eerste een camelia en laat Berberidopsis hierd

Schisandra kun je deze truc niet uithalen, die groeit zo sterk dat je geen camelia meer zou ov
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Door meervoudige weerkaatsing van het licht in de waterdruppels is buiten de eerste regenboog soms een fletsere bijregenboog te

zien met de kleuren in omgekeerde volgorde.

Verklaring

Een regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing van zonlicht in

waterdruppels. Deze zweven of vallen vrij en hebben dankzij hun

oppervlaktespanning een bolronde vorm. Het licht breekt bij het binnengaan van

een druppel, weerkaatst aan de achterkant van de druppel, en treedt na nog een

breking aan de voorzijde uit. De verschillende kleuren in het witte zonlicht

breken onder verschillende hoeken, wat een spectrum oplevert. De waterdruppel werkt dus tegelijk als een spiegel en een prisma.

De (primaire) boog is het gevolg van zonnestralen die in een bolvormige waterdruppel binnendringen, gebroken en volledig

gereflecteerd worden, waarna ze weer uittreden en daarbij ook weer gebroken worden.

Een deel van de invallende bundel zal aan de grens van water en lucht teruggekaatst worden en weer een deel daarvan zal na breking

uittreden.
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Omdat de uittredende stralen in de buurt van het maximum dichter bij elkaar

liggen, wordt de regenboog waargenomen onder deze hoek. Bij grotere hoeken is

er geen weerkaatst licht, zodat de hemel buiten de boog donkerder lijkt.

Afhankelijk van de brekingsindex van de lucht-waterovergang breekt het licht

onder verschillende hoeken. Dit heet dispersie of kleurschifting. De grootte van

de druppel speelt hier geen rol. Omdat de brekingsindex voor elke kleur

verschilt, vallen de kleuren uiteen in deelbogen. Zeewater heeft een grotere

brekingsindex dan zoet water.

De regenboog is altijd recht tegenover de zon te zien, dus met de zon in de rug van de waarnemer. Dit komt door de weerkaatsing

van het licht in de waterdruppels. De waarnemer staat op één lijn met de zon en het middelpunt van de regenboog. De plaats van de

regenboog is daarmee voor iedere positie van een waarnemer verschillend.

De regenboog is rond doordat de waarnemer het gebroken licht alleen kan zien van druppels langs de denkbeeldige rand van de

kegel met een halve tophoek van ongeveer 42 graden. Dit is de hoek tussen het invallende en uittredende zonlicht in elke druppel

die bijdraagt aan de regenboog. Druppels op plaatsen buiten de regenboog breken en reflecteren het licht in dezelfde hoek, maar

hun licht bereikt de waarnemer niet. Daarom lijkt de regenboog met de waarnemer mee te bewegen als deze zich verplaatst.

Aangezien voor een regenboog zonlicht en regen nodig zijn, is de kans op regenbogen het

grootst bij buiig weer, wanneer buien en opklaringen elkaar afwisselen. Vaak zijn slechts

stukken van de boog te zien, doordat zich niet overal waar de regenboog zich zou kunnen

voordoen, druppels of zonlicht bevinden. De grootste regenbogen zijn te zien wanneer de

zon laag aan de hemel staat, dus 's ochtends vroeg of aan het einde van de middag. Hoe

dichter de zon bij de horizon staat, hoe meer van de regenboog te zien is.

Staat de zon vlak bij de horizon, dan vormt de regenboog nagenoeg een halve cirkel.
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Variaties

Dubbele regenboog: Soms is door dubbele terugkaatsing van het zonlicht in de druppels buiten de

gewone regenboog nog een tweede, zwakkere bijregenboog te zien. De kleuren in deze secundaire

regenboog staan in omgekeerde volgorde ten opzichte van die in de hoofd- of primaire regenboog

en de kleurenband is breder. De primaire en secundaire boog worden tezamen veelal aangeduid

als een "dubbele regenboog". Tussen de beide bogen is de hemel donker in de zogenaamde

donkere band van Alexander genoemd naar de Griekse filosoof Alexander van Aphrodisias (rond

200 n. Chr) die dit verschijnsel als eerste beschreef.

Rode boog: Bij zonsopkomst of -ondergang kan een regenboog er veel roder uitzien dan normaal.

Dit komt doordat de andere kleuren (van licht met kortere golflengtes) zoals blauw en groen

meer dan het langgolvige rood in de atmosfeer verstrooid worden. De zon zelf is bij een lage

stand ook roder om dezelfde reden (Rayleighverstrooiing).

Overtallige bogen: Af en toe herhalen de kleuren van de regenboog zich aan de binnenkant. De

boog is dan in meer smalle zogenaamde overtallige bogen opgesplitst. Dit effect treedt op bij

kleine druppels en kan verklaard worden als interferentie-patroon van de gekleurde lichtbundels

die verschillende paden volgen. Als lichtgolven in de pas (in fase) uittreden, versterken ze elkaar,

als ze precies uit de pas lopen doven ze elkaar uit. De overtallige bogen zijn onder het hoogste

punt van de regenboog het duidelijkst.

Mistboog: In mistbanken is soms een dikke witte boog te zien met een rode buitenrand en een

blauwe binnenrand. De waterdruppels zijn dan bijzonder klein, met diameters onder de 0,1 mm –

veel kleiner dan bij normale regenbogen. De interferentie van het licht treedt hier sterk op.

Kleuren overlappen elkaar en geven samen een witte indruk. Bij nog kleinere druppels ontbreken

de gekleurde randen en is de boog geheel wit: een mistboog.

Spiegelboog: Een zeldzame extra boog die boven een glad wateroppervlak kan ontstaan, is de

spiegelboog. Deze ontstaat doordat het spiegelbeeld van de zon voor een extra regenboog aan de

hemel zorgt. Het spiegelbeeld van de zon bevindt zich onder de horizon, en de spiegelboog staat

dus wat hoger dan de hoofdboog. Bovendien - maar dat spreekt wel vanzelf - kan men ook in het

water een spiegelbeeld van de boog zelf zien.

Cirkelvormige regenboog: In theorie is elke regenboog een cirkel, maar vanaf de grond zien we

daarvan doorgaans alleen het bovenste gedeelte. Om de volledige cirkel te zien moeten er zich

ten opzichte van de waarnemer ook waterdruppels onder de horizon bevinden, en moet het

zonlicht die druppels ongehinderd kunnen beschijnen. Aan deze voorwaarden wordt over het

algemeen niet voldaan wanneer we ons op de grond bevinden, hetzij doordat er zich geen

waterdruppels in de vereiste positie bevinden, hetzij doordat het zonlicht wordt geblokkeerd

door het landschap achter ons. Het resultaat is de bekende boog, die een begin en een einde lijkt

te hebben. Zodra we ons echter op een hogere positie bevinden, zoals op een hoog gebouw of in

een vliegtuig, kan er wel aan de voorwaarden worden voldaan en kan de volledige cirkel van de

regenboog wel worden waargenomen. Ook de cirkelvormige regenboog kan een nevenboog hebben

(zie Dubbele regenboog hierboven).[7] Ook is het mogelijk om op de grond de cirkel kunstmatig

te produceren, bijvoorbeeld door met de zon in de rug een waternevel uit een tuinslang te

sproeien.

Een cirkelvormige regenboog dient niet te worden verward met de – veel kleinere en door andere

optische processen veroorzaakte – glorie (optisch fenomeen), die vaak rondom de schaduw van de

waarnemer of die van een vliegtuig wordt waargenomen. Regenbogen en glories kunnen in de

juiste omstandigheden tegelijk optreden.



Maanboog: Ook bij (bijna-) volle maan is soms een regenboog te zien. Deze maanboog lijkt

kleurloos, als gevolg van het feit dat de maan veel zwakker schijnt dan de zon en het menselijk

oog bij weinig licht vrijwel geen kleuren kan waarnemen. Op een foto zijn de kleuren beter

zichtbaar te krijgen, door gebruik te maken van een hoge filmgevoeligheid en/of lange

belichtingstijd. Voor analoge fotografie is kleurendiafilm het geschiktst.

Regenbogen van hogere ordes: Behalve de hoofd- en bijregenboog kunnen zich ook regenbogen

van hogere ordes voordoen. De orde van een regenboog wordt bepaald door het aantal interne

reflecties binnen de waterdruppels: één reflectie resulteert in de primaire of hoofdregenboog;

twee reflecties in de secundaire of bijregenboog (zie Dubbele regenboog hierboven). Dit gaat in

theorie door tot in het oneindige, maar omdat er bij elke extra interne reflectie licht verloren

gaat, wordt elke boog van een hogere orde zwakker dan de vorige, waardoor ze voor het

menselijk oog al gauw onzichtbaar worden. Een bijkomend probleem is dat de bogen van de derde

en vierde orde zich in de richting van de zon bevinden en dus vrijwel altijd overstraald worden.

Om deze redenen zijn natuurlijke regenbogen van een orde hoger dan 2 zelden zichtbaar voor

het blote oog. Toch zijn in recente jaren de regenbogen van de derde, vierde en vijfde orde in de

natuur gefotografeerd, zij het met aanzienlijke beeldbewerking om de bogen zichtbaar te

krijgen.

Effect onweer: Er zijn waarnemingen bekend van het effect van onweer op regenbogen. Bij

donder trilde de boog, werden de grenzen tussen de kleuren van de boog uitgewist en verdween

de tussenruimte tussen eerste overtallige boog en hoofdboog. Dit wijst op een vergroting of een

trilling van de druppels.

Overig voorkomen: De regenboog kan men ook aantreffen in bijvoorbeeld de dauwdruppels op een

spinnenweb of een grasveld, in de nevel van fonteinen en watersproeiers enzovoorts.
24

Mythologie

Lang geleden, toen de mensen nog niet wisten wat een regenboog was, zijn er verschillende

mythes rondom regenbogen ontstaan. De mythologie is overal op de wereld anders. Sommigen

zien de regenboog als een schepper of als een brug, terwijl anderen ervoor vrezen het en het als

een voorteken van pech.

De bekendste regenboogmythe is de pot met goud. Er wordt gezegd dat als je het einde van een

regenboog bereikt je een pot met goud vindt die bewaakt wordt door een kabouter. Deze kleine

oude man zit vol kattenkwaad en zal je het goud nooit zomaar geven. De mythe begon in Ierland,

maar is uiteindelijk ook bekend geworden in Nederland, Amerika en andere landen.

Noorwegen:

De Vikingen leefden in Scandinavië en hadden meerdere interessante mythes over de

natuurlijke wereld. Volgens de Noren vormt de regenboog een brug tussen 2 rijken van de

hemel genaamd Midgard en Asgard. Asgard is het huis van de Goden en de regenboog was

ontzettend belangrijk omdat hierdoor gecontroleerde toegang tot deze heilige plaats mogelijk

was. De regenboogbrug wordt door de Noren Bifrost genoemd en wordt soms aangeduid als een

brandende regenboogbrug. Alleen goden en krijgers die in de strijd gestorven zijn kunnen de

brug over steken.

Australië:

De Australische Aboriginals zagen de regenboog als een slang, die de schepper was van alle het

aardse. Het heeft verschillende namen gekregen en is sterk afhankelijk van welke groep

Aboriginals je spreekt, maar het is altijd een slang die in de verhalen van `de Dreaming `

verschijnt. Dit is de periode waarin, volgens de Aboriginals, alles werd geschapen. De

regenboog slang is onsterfelijk, een beetje zoals een god en is veel groter dan een gewone

slang. Er wordt aangenomen dat de slang regen veroorzaakt door van water uit poelen op te

zuigen en uit te spugen op het land. Als gevolg van dit geloof wordt het gezien als een symbool

van vruchtbaarheid. Ook wordt de slang geëerd, omdat die verantwoordelijk is voor het maken



regen maar verantwoordelijk is voor twijfel en het leed dat met uitblijven van dergelijk

evenement gepaard gaat.

China:

De Chinezen hebben ook een afbeelding van een regenboog slang of een draak. Dit wezen heet

Hong. Hong heeft twee koppen, een aan elk uiteinde. Het woord Hong betekent regenboog in

het Chinees. Het wordt beschouwd als een slecht voorteken te wijzen op een regenboog, omdat

een regenboog bedoeld is om aan te geven dat een vrouw zwanger is waarvan de goden vinden

dat dit niet behoorde te gebeuren. Een regenboog zou een teken van disrespect van de hemel

zijn en de boog geeft in deze context de zwellende buik van de zwangere vrouw weer.

Er zijn nog veel variaties van regenbogen in de oude Chinese cultuur, maar de meeste van hen

geven negatieve associaties. De maker van de Chinese mythe, Nuwa, wordt ook geassocieerd

met regenbogen. Er wordt gezegd dat de regenboog door Nuwa zijn gemaakt. Dit deed hij door

met verschillende gekleurde stenen een scheur in de lucht te veroorzaken die door een andere

god, Gong Gong, via de op het water een regenboog vormde.

Het samengaan van Yin en Yang wordt ook beschreven in een regenboog. De rode en blauwe

kleuren lopen in elkaar over en zijn eensgezind. Regenbogen zijn in de chinees cultuur een

symbool van bruiloften geworden.

India:

Voor de Hindoes is een regenboog letterlijk een boog die door de god van de oorlog en de

donder, Indra, wordt gebuikt om pijlen op een demon te schieten in een poging om het te doden

voordat het de aarde vernietigt en al zijn de bevolking

De oorsprong van Indra´s boog is een verhaal op zich. Er wordt gezegd dat hij een timmerman

vroeg om hem een nieuwe boog te maken nadat zijn oude gebroken was. Zodra de timmerman

zijn werk had gedaan vroeg Indra een kunstenaar om zijn nieuwe boog te schilderen met

kleuren die nog nooit eerder waren gezien. Bij een regenboog wordt gesuggereerd dat Indra

zijn boog heeft opgehangen om te drogen na gebruik.

Bijbel:

De regenboog wordt genoemd in de Bijbel. De Bijbel zegt dat de regenboog een belofte is van

god dat hij de aarde nooit meer zal overspoelen en de mensen en dieren zal vernietigen. De

regenboog betekende het einde van de zonde vloed die door God is gestuurd en wordt gezien

door Noach en de anderen op de Ark.
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In de moderne tijd wordt de regenboog vaak gebruikt om diversiteit en multiculturaliteit te

symboliseren. Als gevolg hiervan is dat het symbool ook in Zuid-Afrika, ook wel bekend als de

Rainbow Nation, is overgenomen. Een regenboog is volgens hen toepasselijk, omdat mensen van

verschillende rassen samen wonen en hun verschillen vieren, terwijl ze leven in harmonie.

Het is ook uitgegroeid tot het symbool van de homo-gemeenschap, omdat het de diversiteit van mensen symboliseert. De regenboog

vlaggen zwaaien op Gay Pride festivals over de hele wereld.

Het is een herkenbaar symbool en mensen hebben hier automatisch een positief gevoel bij.

Het is niet voor niets dat veel basisscholen, kindercrèches, speeltuinen en andere

kindervriendelijke plekken de naam ´de regenboog´ krijgen.
Meer zien?

 Hoe ontstaat een regenboog?

 Wat is een regenboog?

 Hoe ontstaan de kleuren van de

regenboog?

 How double rainbows are formed

 Full circle rainbow
 Triple rainbow over Yosemite

https://www.youtube.com/watch?v=ilsfRROwamI
https://www.youtube.com/watch?v=01kDbhKp2CU
https://www.youtube.com/watch?v=Y3TNh6a5Rxk
https://www.youtube.com/watch?v=Y3TNh6a5Rxk
https://www.youtube.com/watch?v=sK2Yl529U34
https://www.youtube.com/watch?v=M-JSXKz6NSI
https://www.youtube.com/watch?v=bUlJwnjCi7Y
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Iris

De Griekse naam Iris komt van het Griekse werkwoord 'eeiroo', dat 'spreken; vertellen' betekent. Zij is

de boodschapster van de goden en tevens de personificatie van de regenboog. Wanneer de godin Iris een

boodschap van hemel naar aarde brengt, verschijnt volgens de Griekse mythologie als brug een

regenboog.

Iris zou een dochter van de zeegod Thaumas en de Oceanide Elektra zijn. Dat zij de dochter van een

zeegod genoemd wordt, laat zich verklaren door het feit dat bij de Grieken de regenboog uit zee scheen

op te stijgen.

Als boodschapster van de goden, maakten vooral Zeus en Hera gebruik van haar diensten; later was zij

de dienares van Hera alleen. Haar snelheid is verbazend; evenals de hagel of de sneeuw, die uit de

wolken neerstort, snelt zij van het ene uiteinde van de wereld

naar het andere, zelfs tot op de diepste bodem van de zee en

tot in de diepte van de onderwereld, om de bevelen van de

goden ten uitvoer te brengen.

In de literatuur wordt ze, in verband met haar grote snelheid,

vleugels' genoemd (bijvoorbeeld in Homeros’ Ilias). Ook de bee

versierden haar beelden met vleugels, zodat het moeilijk zou zi

van Nikè, als Iris niet de herautstaf, de caduceus, in de hand d

beelden dragen ook wel een kan in de hand, want zij was het, zo

water aan de wolken toevoerde.

Wij kennen Iris voornamelijk van de bloem die naar haar is vern

weer naar die bloem zijn vernoemd…….

Fotosynthese
Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie

wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in

koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor

in planten en sommige bacteriën. Op sommige

bacteriën na, gebruiken alle fotosynthetiserende

organismen naast koolstofdioxide ook water om

deze suikers te maken. Fotosynthetiserende

organismen worden ook wel autotrofen of

fotoautotroof genoemd. Autotrofe organismen

zijn in staat om zichzelf van energie te voorzien

en kunnen zichzelf synthetiseren uit de abiotische

componenten: anorganische stof (waaronder water

en koolstofdioxide) en licht. Hierdoor zijn ze

onafhankelijk van andere organismen voor hun

bestaan.

Fotosynthese kan onderverdeeld worden in

oxygene fotosynthese en anoxygene fotosynthese.

Oxygene fotosynthese treedt op in land-

ecosystemen en in de toplaag van water. Daarbij

wordt zuurstof geproduceerd dat een groot deel

uitmaakt van de atmosfeer. Verder is er

voornamelijk op grote diepten in de oceaan een

vorm van fotosynthese waarbij geen zuurstof

geproduceerd of gebruikt wordt.
vaak Iris 'met de gouden

ldende kunstenaars

jn haar te onderscheiden

roeg. Sommige van haar

meende men, die het

oemd, en de meisjes die
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Dit heet anoxygene fotosynthese. Organismen die energie vastleggen door middel van fotosynthese worden fototroof genoemd.

Naast fototrofe organismen zijn er ook chemotrofe organismen die leven van chemosynthese.

Fotosynthese in planten

Planten vangen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie op met chlorofyl. Deze stof zit in

organellen die chloroplasten of bladgroenkorrels genoemd worden. Chlorofyl geeft bladeren ook

hun groene kleur. In de thylakoïden in de chloroplast vindt de fotosynthese plaats. Hoewel alle

groene onderdelen van planten chloroplasten bevatten waar fotosynthese plaatsvindt wordt veruit

de meeste energie opgewekt in de bladeren.

Bij planten die op het land zijn twee hoofdtypen van fotosynthese te onderscheiden, de

zogenaamde C3- en C4-planten. Bij planten die het C3-systeem hebben, wordt kooldioxide via

tussenproducten met drie koolstofatomen vastgelegd (koolstof-assimilatie) en uiteindelijk in

glucose omgezet, waarbij de energie wordt geleverd door licht.

Er zijn echter circa 1.900 soorten planten uit tropische gebieden

vastleggen in een verbinding met 4 koolstofatomen, de reden waa

genoemd. Relatief veel van deze planten zijn voor de mens belang

Een andere vorm van fotosynthese is CAM. Dit is een afkorting v

metabolism'. Hierbij is de vervolgketen niet ruimtelijk van de CO

de tijd. Om kooldioxide te vangen moeten de huidmondjes van ee

waterverlies optreedt door verdamping. Bij woestijnplanten, veel

's nachts worden vastgelegd. Deze verbindingen kunnen dan over

lichtenergie verder worden verwerkt zonder dat de huidmondjes

Fotosynthese in algen en bacteriën

Kelpwieren gebruiken luchtblaasjes om aan de

oppervlakte te blijven om fotosynthese mogelijk

te maken. Bij algen die aan een wateroppervlak

drijven vindt fotosynthese op dezelfde manier

plaats als bij landplanten. Licht wordt opgenomen

door chlorofyl en met behulp van de energie van

het licht wordt water en koolstofdioxide omgezet

in zuurstof en glucose. Alle algen produceren

zuurstof en veel soorten zijn autotroof. Enkele

soorten zijn echter heterotroof, deze soorten

leven van stoffen die geproduceerd worden door

andere organismen.

Fotosynthetische bacteriën hebben geen

chloroplasten. In plaats daarvan vindt de

fotosynthese direct in de cel plaats. Zij

produceren geen zuurstof.

De ontdekking van fotosynthese

Hoewel nog steeds niet alle reacties van

fotosynthese bekend zijn en begrepen worden, is

het verschijnsel al sinds het begin van de 19e

eeuw bekend.

Jan van Helmont begon midden in de 17e eeuw het

onderzoek dat leidde tot de ontdekking van

fotosynthese. Hij mat zeer nauwkeurig de massa

van aarde in een pot en plant terwijl deze groeide.
die als eerste stap CO2

rom ze C4-planten worden

rijke voedselgewassen (maïs).

an 'crassulacean acid

2-fixatie gescheiden, maar in

n plant open staan waardoor

al succulenten, kan kooldioxide

dag met behulp van

open staan.



Aangezien de massa van de aarde nauwelijks veranderde concludeerde hij dat de toegenomen massa van de plant uit het water (het

enige dat hij toevoegde aan de situatie) moest komen. Deze hypothese was deels correct hoewel een substantieel deel van de massa

ook uit de opgenomen koolstofdioxide komt.

Joseph Priestley ontdekte dat een kaars die in een afgesloten hoeveelheid lucht brandt snel uit gaat, lang voordat alle was op is. Hij

ontdekte verder dat een muis lucht op dezelfde wijze kon 'verwonden'. Tenslotte toonde hij aan dat de 'verwonde' lucht hersteld

kon worden door planten.

In 1796 toonde Jean Senebier aan dat de 'verwonde' lucht CO2 was en dat deze opgenomen werd in planten tijdens fotosynthese.

Snel daarna toonde Nicolas-Théodore de Saussure aan dat de toename in massa van een plant niet door de CO2 alleen te verklaren

was maar dat water ook een rol speelde. De basisformule voor fotosynthese was bekend.

Sindsdien is de kennis verder toegenomen. De eerste experimenten die aantoonden dat de zuurstof afkomstig was uit water en niet

uit koolstofdioxide werden gedaan in 1937 en 1939. Andere wetenschappers gebruikten vervolgens het zuurstof-18 isotoop om dit

te bewijzen en zochten de donkerreacties uit.

Leven op aarde

Er wordt aangenomen dat, toen het leven op aarde ontstond, de

atmosfeer voor een groot deel uit koolstofdioxide bestond, en er geen

vrije atmosferische zuurstof was. Met het ontstaan van algen kon het

afvalproduct van de fotosynthese, zuurstof, in de atmosfeer

terechtkomen. Pas veel later kwamen er organismen die zelf geen

fotosynthese meer hadden, en als energiebron aangewezen waren op

het afbreken van andere organismen door respiratie (en dus met

behulp van zuurstof).

Zo bestaat er nu op aarde een koolstofkringloop waarbij

koolstofdioxide uit de atmosfeer door planten wordt opgenomen en

omgezet in suikers en polymeren daarvan (cellulose) waarbij zuurstof

vrijkomt. Andere organismen voeden zich met die planten en

verbranden ze met behulp van het door planten afgegeven zuurstof.

Daarbij komt energie vrij die het organisme doet functioneren en

waarbij daarnaast ook koolstofdioxide vrijkomt, die dan weer door

planten kan worden opgenomen. Direct of indirect is vrijwel al het

leven op aarde van zonlicht als energiebron afhankelijk.
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Nieuwe inzichten

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben in samenwerking met andere

instituten ontdekt dat planten zonlicht verspillen. Ze ontdekten kleurstoffen in de

bladeren die zonlicht opnemen zonder het nuttig in te zetten voor fotosynthese.

Het is al lange tijd bekend dat de efficientië waarmee planten aan fotosynthese doen

afhangt van het lichtspectrum dat op hun bladeren valt. Zonlicht bestaat niet uit één

kleur, maar uit alle kleuren van de regenboog. Planten hebben verschillende kleurstoffen

in hun bladeren, oftewel bladpigmenten, die elk een eigen lichtspectrum opnemen.

De Wageningse plantenbiologen wierpen nieuw licht op de kwestie door van

komkommerplanten onder twintig verschillende kleuren licht de mate van fotosynthese

te meten. Waarom komkommers? Komkommers zijn snel te kweken en hebben bladeren

die mooi horizontaal staan, zodat de lichtintensiteit die op het blad valt overal gelijk is.

Planten bleken hun bladeren aan te passen aan de lichtkleur die aanwezig is op de plaats

waar ze groeien. Als het lichtspectrum verandert – bijvoorbeeld van schaduw naar zon

als een naburige boom omvalt – dan raakt de fotosynthese van de plant tijdelijk uit

evenwicht.

Maar de fotosynthese was snel hersteld in de nieuwe omgeving. Daarnaast zagen de onderzoekers dat de meeste fotosynthese

plaatsvindt bij beschijning met een combinatie van verschillende kleuren licht. Dan is handige informatie voor tuinbouwers: zij

kunnen hun tuinbouwkassen energiezuiniger belichten.



De opvallendste ondekking was echter dat bladpigmenten die niet bij fotosynthese betrokken zijn licht verspillen. Zulke pigmenten

namen wel licht op, maar zetten het vervolgens niet in voor fotosynthese. In elke plant vangt het bladgroen van alle kleuren van de

regenboog op en gebruikt die lichtenergie voor fotosynthese. Dan zijn er pigmenten genaamd carotenen, die blauw en groen licht

opvangen en dat gedeeltelijk inzetten voor fotosynthese. Maar de derde groep bladpigmenten, de fenolen, blijken het blauwe,

groene en UV-licht dat ze opvangen helemaal niet te gebruiken voor fotosynthese.

De wetenschappers werken inmiddels aan de vertaling van deze nieuwe kennis naar betere gewassen die méér voedsel opleveren. Via

veredeling zou je de hoeveelheid verspillende bladpigmenten omlaag kunnen brengen. Maar ze er helemaal uit kweken is geen optie.

De fenolen hebben wel degelijk een functie: insecten vinden ze vies en ze werken als een soort zonnebrandcrème door de plant te

beschermen tegen schadelijke gevolgen van UV-licht.

Aangeklede waxinelichtjes
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Creatief met kerstlampjes
Dat lampjes niet alleen in je boom hoeven tonen de onderstaande voorbeelden.
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Zelf kaarsen maken
Het kan al leuk zijn in huis wat kaarsen decoratief neer te zetten. En ka

soorten, vormen en maten. Natuurlijk is het nog veel leuker om die kaars

elektrisch licht wat dempen, kaarsen aan. Het kaarslicht geeft toch alti

gezelligheid. Daarnaast kan het bijna meditatief werken als je naar het

blijft kijken. Gezellig, sfeervol, meditatief, dat is allemaal al heel wat. K

leuker? Jazeker, dat kan. Je kunt de kaarsen ook nog zelf gaan maken!

Of het moeilijk is om kaarsen zelf te maken? Als je je een beetje voorb

zo ingewikkeld. Waarschijnlijk is het 't moeilijkst om de goede material

= lijm
arsen zijn er in allerlei

en ook te branden. Het

jd wat extra sfeer en

vlammetje van de kaars

an het misschien nóg

ereid is het helemaal niet

en bij elkaar te leggen.
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En aangezien je waarschijnlijk al van alles in huis hebt zal ook dát wel meevallen. Kortom, niets

staat je in de weg om het eens te gaan proberen.

Je hebt grofweg twee manieren om zelf kaarsen te maken: dompelen of smelten en een vorm

gebruiken

Benodigdheden

 Bijenwas of paraffine en stearine. Je kunt ook heel goed restjes van oude kaarsen gebruiken.

Als je een aantal oude kaarsen hebt verzameld, dan kun je door kleuren te combineren ook

leuke effecten creëren.

 Lont (ook wel 'pit' of 'wiek' genoemd)

 Grote pan, met water

 Bak om de was of paraffine en stearine in te smelten

 Fornuis, kookplaat of iets dergelijks

 Doekje waarmee je het hete keukengerei kunt aanpakken

 Vorm (kaarsenvorm, blikje, yoghurtbakje, jampotje. etc.)

Dompelen

Een hoge pan of bak wordt gevuld met gesmolten was.

waardoor er was aan blijft zitten. Haal de lont eruit, l

pan. Doe het kort, zodat de was aan de lont er niet af

je kaars dik genoeg is. Je kunt daarna je kaars nog ee

was, zodat je kaars een mooi kleurtje krijgt. Laat afk

Smelten en een vorm gebruiken

Dompelen is een prima manier om kaarsen te maken die één à twee centimeter dik mogen

dompelen wel een omslachtig en langdurig karweitje. Je kunt beter een vorm of mal geb

andere modellen kaarsen kunt maken dan 'lang en dun'. In de handel zijn mallen te krijg

kegelvormige, piramidevormige en bolvormige kaarsen opleveren. Er zijn nog veel meer m

Stap Beschrijving

De mal Kies de mal of vorm die je wilt gaan gebruiken. Als je deze heel d

olijfolie invet, zul je straks de kaars er iets gemakkelijker uit ku

Lont Kies de lont (pit, wiek). Een dikke kaars heeft een dikkere lont no

dunnere.

Lont in de mal Als je een kaarsmal gebruikt, dan kun je de lont er door heen hal

de 'bovenkant' van de kaarsmal enkele centimeters uitsteken. Le

worden in zo'n mal op z'n kop volgegoten, dus die bovenkant zit e

Stop de bovenkant dicht, dat kun je met wat kneedgum doen bijv

niet doet, dan zal bij het gieten van de kaars het kaarsvet hier e

schiet niet zo op, dus.

Lont in een vorm Als je een potje, blikje, doosje of iets dergelijks gebruikt, dan z

inzitten om de lont door te steken. Deze gebruik je dus andersom

de open kant waarje het kaarsvet in kunt gieten zit, logisch, aan

de lont aan op de bodem van je vorm vast.

Lont vastzetten Aan de gietkant ligt je lont nog los. Je kunt 'm tijdens het gieten

dat is niet echt handig. Beter is de lont vast te binden aan een st

de mal legt. Zo kun je de lont mooi in het midden laten uitkomen.

als je een speciale naald gebruikt, die je door de lont heen kunt s

 Kaarsen maken met afbeeldingen
Meer zien?

 Gekleurde kaarsen maken

 Zelf kaarsen maken

 DIY kaarsen

 Instructie kaarsen gieten

 IJskaarsen maken

 Restjes kaarsvet hergebruiken

 Maak je eigen geurkaars

 Een kaars maken met een servet
Hierin houd je steeds even de lont,

aat even koelen. Houd de lont opnieuw in de

smelt. Haal 'm er weer uit. Herhaal dit tot

ns onderdompelen in een bak met gekleurde

oelen en je kaars is klaar.

zijn. Wil je dikkere kaarsen maken, dan is

ruiken. Voordeel van een vorm is, dat je ook

en die o.a. kubusvormige, balkvormige,

ogelijkheden.

unnetjes met

nnen halen.

dig dan een

en. Laat de lont aan

t op: kaarsen

ventjes onderin!

oorbeeld. Als je dit

r weer uitlopen. Dat

al er geen gaatje

: onderkant onder,

de bovenkant. Plak

vasthouden, maar

aafje, dat je over

Het mooist is het

teken.

https://www.youtube.com/results?search_query=kaarsen+maken&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=iH2SpAj84yc
https://www.youtube.com/watch?v=JN7dwxVo2zc
https://www.youtube.com/watch?v=GAKCYDk2oWg
https://www.youtube.com/watch?v=44-EaMkCEMc
https://www.youtube.com/watch?v=MUBnncpQ9sk
https://www.youtube.com/watch?v=QmqtVl3I4UQ
https://www.youtube.com/watch?v=2AAAaDfk3io
https://www.youtube.com/watch?v=bJYTmSaLKgQ
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Materiaal om te

gieten

In de handel kun je paraffinekorrels kopen. Deze kun je het beste mengen met

ongeveer 10% stearine, dat je ook in korreltjes kunt kopen. Restjes van oude kaarsen

kun je ook heel goed gebruiken. Het is beter als je bij je restjes toch altijd zo'n 10%

nieuw materiaal gebruikt.

Houd het schoon Voor je met het smelten begint, zorg dat je schoon werkt. Spetters kaarsvet wil je

niet op je kleren krijgen. Ook aanrecht en keukenvloer zijn er niet blij mee. Dek

eventueel wat af.

Smelten Smelt het kaarsvet. Er zijn speciale smeltpannen in de handel die bedoeld zijn om

kaarsvet in te smelten. Heb je die niet, dan kun je met eigen pannetjes aan de slag. Je

kunt het beste oude pannen gebruiken, die je daarna niet meer voor de aardappels

nodig hebt. Zet liever geen pan met kaarsvet rechtstreeks op het fornuis. Door de

hoge temperatuur van de pan zou het kaarsvet in brand kunnen vliegen. Smelt het

kaarsvet daarom in een kleinere pan, die in een met water gevulde grotere pan staat.

Gebruik liever ook geen kunststof, dat zou bij hogere temperaturen kunnen vervormen,

of zelfs smelten!

Gieten Giet het gesmolten kaarsvet voorzichtig in je mal. Je hoeft het niet in één keer te

doen, je kunt eventueel ook laagjes met verschillende kleuren maken.

Bijvullen Als het vet stolt, dan ontstaat er een soort kuil. Prik voorzichtig wat gaatjes rond de

lont, en vul het gat op.

Afkoelen Laat je werk goed afkoelen. Zolang de kaars te warm is zul je 'm niet goed uit de mal

kunnen krijgen. Een afgekoelde kaars kun je voorzichtig uit de vorm kloppen of trekken.

Kleur Als je liever gekleurde kaarsen maakt, dan kun je gebruik maken van gekleurde

kaarsrestjes. Even een navraagronde doen bij familie en vrienden levert waarschijnlijk

al snel een aardige voorraad op, waarmee je vooruit kunt. Heb je andere, of fellere

kleuren nodig, dat kan ook. Je kunt speciale kleurstaafjes kopen. Een klein stukje

hiervan toevoegen aan je gesmolten kaarsvet levert vaak al felgekleurde kaarsen op.

Geur Je kunt je kaarsen extra aantrekkelijk maken, door er een geurtje aan toe te voeren.

Je kunt beter niet met je eigen geurtjes aan de gang, maar gebruik maken van speciale

kaars-geuren. In de winkel waar je ook je overige kaarsmaak-benodigdheden vandaan

haalt, kun je verschillende geuren aanschaffen.

Extra

mogelijkheden

Met speciale wasstiften kun je teksten, tekeningen of figuren op je kaars aanbrengen.

Met wasfiguurtjes, die je uit wasvelletjes kunt snijden, kun je je kaars helemaal naar

eigen smaak afmaken. Daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden, waarmee je zelf

kunt experimenteren. Kleine steentjes of knikkers die je in je kaars hebt verwerkt

kunnen leuke effecten geven. Houd er bij het branden van je kaarsen wel rekening mee

dat deze materialen veilig terechtkomen.
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Tuinkalender: in de siertuin

 Bomen en struiken kunnen nu worden

aangeplant en verplant. Probeer bij het

verplanten een zo groot mogelijke plantkluit te

behouden. Bij de grotere bomen kan je

eventueel een boompaal gebruiken om de stam

aan vast te binden. Op deze wijze kan de boom

zich inwortelen en verankeren in de bodem

zodat hij stevig vast komt te staan.

 Rozen planten kan vanaf half oktober tot half

april en dat bij niet vriezend weer. Rozen plant

je op een zonnige en winderige standplaats. De

wind zal ze vrij houden van de bladluizen. Plant

geen rozen op een plek waar eerst al rozen

stonden. Wil je dat toch, dan moet je de grond

uitgraven en vervangen door nieuwe.

 Heide en rhododendrons planten op een zure

bodem. Bij het planten wat turf in het plantgat

mengen.

 Vaste planten en heesters die niet volledig

winterhard zijn, beschermen tegen vorst.

 Rotsplanten beschermen tegen teveel regen.

Zorg voor een goede afwatering.

 Nu het rustiger wordt is het de ideale periode

voor het herstellen van schuttingen, pergola's,

tuinhuisjes en andere hardware

 Aanleggen van paden en terrassen.

 Tuinmeubels binnen brengen en schoonmaken.

 Na de laatste maaibeurt de grasmaaier naar binnen brengen voor zijn winteronderhoud. Hetzelfde geldt dan ook voor de

motorheggenschaar, de grastrimmer, bosmaaier, etc.

 Om in de winter tot wat leven in de tuin te brengen hang je enkele nestkastjes op. Doe dit op minstens 1,5 tot 2 meter hoogte

zodat de katten er niet bij kunnen.

Snoeien:

 Snoeiafval van vaste planten en slordige siergrassen kan op de compost. Laat ook enkele takken staan als wintersilhouet. De

dode en uitgebloeide takken van Sedums, Monarda's, siergrassen, Phlomis, Eupatoriums, etc. zullen voor heel wat winterse

tuinsfeer zorgen als ze mooi door de mist berijpt zijn.

 Dode takken kan je nu gemakkelijk uit de struiken en de bomen verwijderen. Deze kan je

verhakselen en de houtsnippers kunnen onder de bomen worden aangebracht. Indien de

gesnoeide takken in een uithoek van de tuin op een hoop worden gelegd zullen deze dienst doen

als egelhuisje.

 Meer over snoeien.

Plantenborders:

 De uitgebloeide stengels van de vaste planten mogen -indien gewenst- worden weg gesneden,

toch is het beter om met de grote schoonmaak van de tuin te wachten tot in het voorjaar. Zo

krijgen de planten gedurende de winter nog wat vorstbescherming van de bovengrondse

afgestorven plantendelen. De dieren in je tuin gebruiken ze ook om in te overwinteren. De

uitgebloeide stengels van bijvoorbeeld Phlomis (brandkruid), Eupatorium (leverkruid), Monarda

(bergamotplant), Astilbe, etc. laat je staan zodat die in de winter voor sfeer in de tuin kunnen

zorgen met hun prachtige silhouetten.

 Vaste planten kunnen tot half oktober worden gescheurd en uitgeplant. Zwakkere soorten

zoals de herfstanemonen en de siergrassen worden liever in het voorjaar gescheurd.
Meer kijken:

 Succesvol bomen planten

 Frost protection

 Schutting plaatsen

 Bestrating aanleggen

 Teak meubelen onderhouden

 Onderhoud grasmachine

 Welke nestkast?

 Een takkenmuur maken

 Vaste planten scheuren

 Maak gazon winterklaar

 Wat te doen met afgevallen

blad?

 Bloembollen planten

 How to plant an amaryllis bulb

 Wak in de vijver maken

 Kuipplanten
 Tuinen in de winter

http://www.youtube.com/watch?v=YqKo0YrVlWU
http://www.youtube.com/watch?v=qjD-_O8IQck
http://www.youtube.com/watch?v=OcWkoHGOJf0
http://www.youtube.com/watch?v=joltkxY3WcU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NZSagtklKXw
http://www.youtube.com/watch?v=q-YsIPOOQ6k
http://www.youtube.com/watch?v=wDnymijDa5s
http://www.youtube.com/watch?v=wDnymijDa5s
http://www.youtube.com/watch?v=6WIQFEyoO4Q
http://www.youtube.com/watch?v=xdsPB2hqOcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=s7l0Oqfe5MU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=s7l0Oqfe5MU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=3BpOJkPdxFM
http://www.youtube.com/watch?v=izVCkucY1E4
http://www.youtube.com/watch?v=F0wgxpvQszA
http://www.youtube.com/watch?v=JZxH-ypZjvU
http://www.youtube.com/watch?v=GwfkH8Mnq8A
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/snoeienindex.htm


 De tuinplanten die matig winterhard zijn moet je

vanaf nu beschermen tegen (nacht)vorst. Afdekken

met luchtig materiaal en daarboven een afdekking

aanbrengen die een teveel aan vocht tegenhoudt.

 Onkruid groeit en bloeit nog steeds, zij het niet meer

zo snel. Blijf het weghalen.

 Nu is de ideale periode om de borders plantklaar te

maken. Maak de composthoop leeg en breng een laag

van zo'n 5 cm rijpe compost aan op de nieuwe border.

Spit het daarna om en het resultaat zal volgend jaar

opmerkelijk zijn.

Gazon:

 Bij vorst niet op het gazon lopen.

 Gazon vrij maken van de laatste afgevallen bladeren

zodat het gras niet kan verstikken. De bladeren kan

je gebruiken om bladaarde mee te maken. Dit kan op

een apart composthoopje met enkel bladeren maar

men kan ze ook nat maken en in een vuilniszak stopen.

Hierin wat gaten maken. Na een jaar zal men in beide

gevallen over bladcompost kunnen beschikken.

 Wie dat wenst kan nu nog krokussen en andere kleine

bolletjes in zijn gazon planten. Je plant ze best uit in

groepjes.

Bloembollen en -knollen:

 Plant tulpen, Oosterse sterhyacint (Scilla's),

voorjaarsanemonen, etc.

 De reeds gerooide dahliaknollen, gladiolen,

begoniaknollen en dergelijke, die in kistjes

turfmolm staan, controleren op rotten,

schimmels of op muizenvraat.

 Amaryllis (Hippeastrum) oppotten en op een lichte stan

reservestoffen zitten opgeslagen. Een bolomvang van 2

verschillende kleuren. Er zijn groot- en kleinbloemigen

je zeker sparen. Vul een bloempot met potgrond en sto

vensterbank worden geplaatst maar liefst in een goed

de stengel tevoorschijn komt. Zodra de knop en het bla

stengel groeit daarna zeer snel en al spoedig zorgen en

weken duren.

Vijver:

 Verwijder pompen en verlichting

 De vijverbeplanting terug knippen

 Houten tonnen en zinken kuipen legen en binnen brenge

vriezen.

Kuipplanten:

 Vul bloembakken met wintergroene, al dan niet bloeien

dichter bij het huis. Zorg wel voor een goede drainage

tussen en je hebt er nog langer plezier van.

 Balkonbakken, vazen en potterie afwassen en opbergen
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dplaats zetten. Kies bij de aanschaf voor de grootste bollen waarin veel

0 cm tot meer dan 30 cm is heel normaal. Ze zijn verkrijgbaar in

en enkel- en dubbelbloemigen. De wortels die nog aan de bol zitten moet

p de bol voor twee derde in de grond. Ze kunnen gewoon op de

verwarmde huiskamer want ze houden van 20°C. Geef weinig water totdat

d zichtbaar worden dan mag men geleidelijk aan meer water geven. De

kele prachtige bloemen voor de climax. Dit hele proces kan zo’n 6 tot 10

n voor ze door ijsuitzetting stuk

de, planten. Zo breng je de tuin ged

want dat is zeker nodig. Steek er k

. Potten die buiten blijven bescherm
urende de winter toch een stukje

rokusbolletjes of blauwe druifjes

en tegen de vorst (noppenfolie).
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Groenten bleken
Sommige groenten gedijen wonderwel in het donker. Zonder daglicht, en dus zonder

bladgroen, zijn ze malser of minder bitter op de tong. Je oogst zo’n lekker maal heel

eenvoudig met een traditionele bleekpot. Maar ook krantenpapier, touw, stro en

zelfs een dakpan doen wonderen.

We staan er vaak niet bij stil, maar door het jaar heen eten we aardig wat groenten

die gebleekt zijn. Dat bleken gaat vanzelf door ze in een donkere omgeving op te

laten groeien. Rabarber, bleekselderij en witlof zijn de bekendste bleekneuzen met

smaak. Het voordeel van die kleurloze types is, dat ze in het donker smakelijker of

minder bitter worden dan in de zon.

Bleken, wat is dat ook alweer? De bijna verdwenen teelttechniek is met de opkomst va

aandacht. Bleken, of liever gezegd forceren, stamt uit de tijd dat boeren na de winter

heen waren. De zaden voor eenjarige groenten moesten nog uitgezaaid worden. We sto

die in maart al geoogst konden worden. Om dat voor elkaar te krijgen, werden ze gefo

bleekpotten over de planten geplaatst. Daarmee kregen kou en wind geen kans en kond

Bleken onder een pot

Voor het forceren van groente is een speciale bleekpot ontwikkeld. Hij wordt gemaakt

klei die na het bakken een roodbruine kleur krijgt, heeft een afneembare deksel om d

groei te kunnen volgen en is aangepast aan de vorm en breedte van de groente in kwes

Zo zijn er hoge potten voor de lange stelen van rabarber en lage voor sla en adijvie.

Rabarber is een bekende bleekgroente. Rond half maart, né

een bleekpot over de groze punten gezet. Zo beschermd te

tot drie weken sneller dan anders, smakelijke malse stelen.

twee maanden later.

Witlof wordt vaak in een donkere ruimte geteeld, maar ond

Rooi de witlofwortels in het najaar en kuil ze in bosjes in.

plaats de bleekpot eroverheen. Dankzij het deksel kun je in

is.

Zeekool is een meerjarige plant en heeft geekruld, blauwgroen blad en wolken witte b

jaar. Bedek de plant vanaf januari met een zeekoolpot om de jonge scheuten te bleken

oogsten.

Sla wordt gebleekt door vijf dagen voor het oogsten een cloche over de kropjes te ze

Inpakken

Er zijn meer methoden om hetzelfde effect te bereiken. Met touw, krantenpapier, ra

rolletje en zelfs een dakpan kun je ook aan de slag.

De late zomer is dé tijd om andijvie te bleken. Een lichtgroen hart smaakt minder bitt

diepgroen hart. De beste soort hiervoor is de krulandijvie. Bind de goed droge bladen

van de bladeren die op de grond liggen) met een kordje samen. Twee weken later is de

oogsten. Een groot bord over het hart of omgekeerde bloempot waarvan het gaatje is

geeft ook een mooi bleekresultaat.

Het lente-uitje is een jonge, nog onvolgroeide bos-ui. Schuif een leeg wc-rolletje over

die 10 cm. boven de grond staan en ze blijven mooi wit.

Preiplanten kun je met papier omwikkelen, waarbij vaak rond de steel een kleine heuve

als lente-ui kun je ook twee gegolfde dapannen rond de stelen zetten en met een touw
n vergeten groenten helemaal terug in de

al bijna door hun voorrad geweckte groenten

nder er in de moestuin vaste, eetbare plantn

rceerd. Dat wil zeggen: er werden

en de planten een groeispurt maken.

van

e

tie.

Meer zien?

 Rabarber bleken

 Witlof kweken en oogsten
t voordat de rabarber gaat uitlopen, wordt

gen het daglicht ontwikkelt de plant, twee

Het oogsten van de zoete, roze stelen kan

er de bleekpot kan dit ook in de moestuin.

Bedek de bundels penwortels met aarde en

de gaten houden wanneer de witlof oogstrijp

loemen. De oogst begint vanaf het tweede

. Zodra deze 20 cm. lang zijn, kun je ze

tten. Dat maakt ze m i en mals.

ffia, stro, een wc-

er dan een

(met uitzondering

malse krop te

dichtgemaakt,

de scheuten als

l aarde wordt aangeb

tje bij elkaar binden.
oo
racht. Voor zowel prei

https://www.youtube.com/watch?v=O4_Wh-zL9hg
https://www.youtube.com/watch?v=sq3N7zenSl8


Bleekselderij geeft mooie, bleke stelen als je de struik omwikkelt met papier.

Kardoen lijkt sprekend op een artisjok, maar het gaat hier om de nerven en stelen van de

bladeren. Haal begin september de onderste gele of verdorde bladeren weg en omwikkel de

resterende bladeren van onder naar boven met strengen raffiadraad. Bekleed de plant

daarna met een laag stro van 2 cm. dik, of gebruik uite, en bind alles vast met raffia. Doe

dit op een droge dag, want de planten mogen niet nat zijn (dan gaan ze rotten). Na twee

weken zijn de bladeren rijp om geoogst te worden.

Lichte of donkere chocolademelk?
Er gaat weinig boven eigengemaakte chocolademelk! Ook fan? Probeer dan deze variaties eens!

Je kunt je dampende kop chocolademelk

Pepermunt

1 kop volle melk + ½ kop chocoladedruppels + 1 theelepel pepermuntextract

Sinaasappel

1 kop melk + 2 eetlepels suiker + 2 eetlepels geraspte sinaasappelschil + 60 gr donkere

chocolade (in stukjes gehakt)

Veganistisch

1 kop amandelmelk met vanillesmaak + 1 theelepel cacaopoeder + 2 eetlepels palmsuiker +

kokosmelk naar smaak

Azteecs

1 kop melk + ½ kop chocoladedruppels + 1 theelepel pepermuntextract + 140 gr donkere

chocolade (in stukjes gehakt) + ¼ theelepel kaneelpoeder + snufje chilipoeder

Pindakaas

1 kop magere melk + ½ kop slagroom + 115 gr melkchocolade (in stukjes gehakt) +

¼ kop pindakaas

Nutella

1 kop volle melk + 2 eetlepels Nutella + 1 eetlepel cacao + snufje zout
Caramel

½ kop halfvolle melk + 150 gram melkchocolade (in stukjes gehakt) + ¼ kop slagroom + 3
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nog lekkerder maken met marshmellows en/of slagroom!

eetlepels caramelsaus

Lavendel

1 kop volle melk + ¼ theelepel verse of gedroogde lavendelbloemetjes + ½ kop

witte chocoladedruppels

Iers

1 kop halfvolle melk + ½ kop melkchocoladedruppels + 60 gram Bailey’s likeur
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Voordelen van zonnepanelen
Onze energiebronnen zijn beperkt. Maar de zon is onuitputtelijk. Zonne-energie is duurzaam, stil, veilig en schoon. Zonnepanelen

zijn daarom sterk in opkomst. De grootste voordelen: lagere energierekening, beter voor milieu en hoger energielabel voor je huis.

Financieel:

 Zonnepanelen: een lagere energierekening. Je energierekening gaat direct

omlaag. De kosten van zonnepanelen zijn eenmalig en de besparingen komen jaar

na jaar terug. Per jaar bespaar je ongeveer € 400,- aan energiekosten

(gemiddeld huishouden). Met zonnepanelen bespaar je meer op je

energierekening dan je aan rente krijgt op een spaarrekening bij de bank.

 Zonnepanelen beschermen je tegen stijgende energieprijzen. Met zonne-energie

ben je minder afhankelijk van de energieprijs. Dat geeft zekerheid over je

maandlasten.

 Elektriciteit over? Die verkoop je aan het energiebedrijf. Je verdient er dus

mee.

 Zonnepanelen maken het hele jaar door elektriciteit uit zonlicht, ook als het bewolkt is en ook in de winter.

 Zonnepanelen zijn de enige apparaten die geen elektriciteit verbruiken, maar produceren.

 Zonnepanelen hebben nauwelijks onderhoud nodig.

 Met of zonder subsidie: zonnepanelen verdienen zich altijd terug. Al in 8-9 jaar! Doe je de installatie zelf, dan zijn

zonnepanelen in 7-8 jaar terugverdiend.

Milieuvriendelijkheid:

 Ook voor het milieu zijn er voordelen: zonnepanelen zorgen

voor je eigen groene energie. Zonnepanelen wekken zonne-

energie op. Zonne-energie is schoon en 100% duurzaam.

 Met zonnepanelen gebruik je een onuitputtelijke

energiebron: de zon. Terwijl de voorraad olie, kolen en gas

opraakt.

 Zonnepanelen verkleinen de CO2-uitstoot van je huishouden

(broeikaseffect). Je bespaart jaarlijks 60 kg CO2 per m2

zonnepaneel.

 Zonne-energie is stil. Zonnepanelen maken geen lawaai,

gassen of uitstoot.

 Zonne-energie is veilig.

 PV systemen kunnen gerecycled worden en materialen

hergebruikt.

Zonnepanelen verhogen de waarde van je huis:

 Een van de 'stille voordelen': met zonnepanelen voeg je

waarde toe aan je huis. Net als spouwmuurisolatie, een

zuinige cv-ketel of een serre. het huis voldoet dan aan

hogere eisen in de woningmarkt.

 Sinds 1 januari 2008 moeten huiseigenaren een energielabel

overhandigen als zij hun huis gaan verkopen of verhuren.

Dit label geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Belangrijk

voor kopers en huurders, want hoe energiezuiniger het huis,

hoe lager de energierekening.

 De waardevermeerdering van je huis kan groter zijn dan de

aanschafprijs van je zonnepanelen-installatie.
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De kosten verdienen zich terug:

 Zonnepanelen worden goedkoper en de stroomprijs stijgt (de afgelopen jaren met gemiddeld bijna 5% per jaar). In 2008 was

de terugverdientijd van zonnepanelen nog 15 jaar. In 2015 is dat gedaald naar 8-9 jaar! Als je de installatie van de

zonnepanelen zelf doet, is de terugverdientijd ongeveer 7-8 jaar.

 Als je zonnepanelen neemt, ga je zelf energie opwekken. Over die

elektriciteit betaal je geen energiebelasting.

 De levensduur van zonnepanelen is tenminste 25 jaar. Er zijn zonnepanelen

die met gemak 30-35 jaar mee gaan.

 De landelijke subsidieregeling SDE (Stimuleringsregeling Duurzame

Energie) is gestopt voor particulieren. Maar er zijn nog gemeentelijke en

provinciale subsidieregelingen. Zo verdien je zonnepanelen nog sneller terug.

Lees meer over zonnepanelen subsidie

 Zonnepanelen vragen geen papierwerk. Het plaatsen van zonnepanelen kan

zonder vergunning, dus zonder kosten voor een bouwvergunning. Check wel

of je woning een monument is of deel uitmaakt van een beschermd stads- of

dorpsgezicht.

Meer onafhankelijkheid:

 Zonnepanelen maken je minder afhankelijk van energiebedrijven en van prijsstijgingen

van energie. Als je met zonnepanelen meer elektriciteit opwekt dan verbruikt, zie je

letterlijk de elektriciteitsmeter terugdraaien. Een goed gevoel en leuk gezicht.

 Met zonne-energie kan Nederland minder afhankelijk worden van brandstof uit landen

als Rusland, Saoedi-Arabië en Iran. Oorlogen of politieke problemen hebben invloed op

de olie- en gasprijs. Denk aan de oliecrisis in de jaren ’70.

 Woon je in een afgelegen gebied? Of heb je een caravan of boot? Met zonnepanelen

kun je zelf zonne-energie maken en deze als losstaand systeem gebruiken.

 Er zijn ook bijkomende voordelen: zonnepanelen zorgen dat je huishouden bewuster

omgaat met elektriciteit. Door eenvoudige maatregelen bespaar je elektriciteit.

Tuinkalender: in de moestuin

In de groententuin:

 De groentetuin net en onkruidvrij houden. Indien dit nog niet gebeurd is kun je de moestuin nog snel omspitten. Door het

omspitten kan de regen, sneeuw en de vorst makkelijker door de spleten zodat de grond zal verkruimelen wat de

bodemstructuur ten goede komt. Tuinkabouters met een kleigrond moeten sowieso hun land omspitten.

 Het is belangrijk om de moestuin vrij te houden van water(plassen). Graaf geulen zodat

het kan wegvloeien naar de grachten. Een natte bodem zal in het voorjaar veel trager

opwarmen waardoor je ook later kunt beginnen zaaien, planten, etc.

 Wil je je grond nog sneller beplanten in het voorjaar dan kun je winterbedden

opzetten. Winterbedden zullen water goed weg laten vloeien, kunnen nog beter

doorvriezen en zullen in het voorjaar nog sneller opwarmen.

 Witloofwortels rooien en enkele weken laten rusten om daarna in te kuilen.

 Knolselderij van het veld halen voordat het begint te vriezen.

 Aspergegroen afknippen.

 Pastinaak oogsten

 Scheuren van rabarber.

 Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan je beter wachten tot het er eerst eens goed op heeft gevroren. Bij

vriesweer wordt namelijk het zetmeel in de plant omgezet in suikers wat de smaak ten goede komt.

 Meer over het telen van groenten

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/groentenindex.htm


41

In de fruittuin:

 Bessenstruiken kunnen worden vermeerderd door winterstek

 Frambozen voorzien van een laagje stalmest.

 Snoeien van de fruitbomen.

 Plant fruitbomen.

 Meer over het kweken van fruit

In de kruidentuin:

 Vanaf nu niet meer oogsten

 Verzamel de laatste zaden

 Meer over kruiden

Leven in permanente duisternis
Alle energie die in de levende wereld circuleert komt van de zon. Zonlicht wordt door middel

bruikbare energie voor de levende wereld. Groene planten spelen hierbij de hoofdrol. Perman

een extreme levensomstandigheid omdat het leven van groene planten, de basis voor de hele

onmogelijk is.
Meer kijken:

 Groenten kweken in de winter

 Pastinaak kweken

 Spruitjes, hoezo?

 Winterstekken

 Fruitboom snoeien
van fotosynthese omgezet in

ente duisternis kan gezien worden als

voedselketen op aarde, in het donker

 Succesvol bomen planten

http://www.youtube.com/watch?v=f_oXbXl2Q00
http://www.youtube.com/watch?v=h5UjoXLnJS4
http://www.youtube.com/watch?v=anrRXai_XjU&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=Oaj6jKir_6I
http://www.youtube.com/watch?v=09cUtULZgAs
http://www.youtube.com/watch?v=YqKo0YrVlWU
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/fruitindex.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/kruidenindex.htm
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Niets zien in het donker

Zonlicht heeft grote invloed op plant- en diergedrag vanwege dag-, nacht- en

seizoensritmes. Het is donker in grotten en ook in de diepzee. Nauwelijks twee

procent van het totale zeewatervolume ontvangt voldoende zonlicht voor fotosynthese.

Dieren kunnen in het donker niets zien. Zintuigen zoals reuk-, gehoor- of tastzin gaan in

dat geval een grotere rol spelen dan gezichtsvermogen. Zolang ze met behulp van die

andere zintuigen voedsel kunnen bemachtigen, elkaar kunnen vinden voor de

voortplanting of hun eigen jongen kunnen verzorgen en hun vijanden kunnen ontlopen,

overleven dieren in het donker.

Hierna volgen enkele voorbeelden.

De vleermuis Chiroptera

Een voorbeeld is het verfijnde gehoor van

echo van geluiden die zij zelf maken. Zo v

heel gedetailleerde informatie over hun p

de vleermuis uitzendt kunnen wij niet hor

alles in de omgeving. De vleermuis haalt ui

afstand, maat, hardheid en snelheid van d

Blinde grottenkever Carabidae

De blinde grottenkever voelt, ruikt en proeft zijn weg in het donker. Hij ziet met zijn poten e

op zitten, waarnemingsorgaantjes voor tastzin, geur en smaak. Zo kan hij de weg vinden, trilli

prooien herkennen. De poten en antennen zijn bovendien langer dan die van verwante bovengr

ruimte voor zulke zintuigjes, die in het duister veel nuttiger zijn dan ogen.

Reeks loopkevers (Carabidae), met verschillende vormen van aanpassing aan hun omgeving. Links, b

Blinde grottenvis Astyanax

De blinde grottenvis gaat op

vindt hij de weg en zijn voed

Een zijlijnorgaan is een rij zi

water registreren.

Veel vissen hebben zo'n zijlij

is dit veel gevoeliger. Het is

kunnen zien. Bovendien zitten

nog extra zintuigorgaantjes.

Een vleermuis vindt zijn weg in het donker via de echo van

zelfgemaakte geluiden

Uitvergroting van het zijlijnorgaan van de blinde grottenvis
In het donker spelen andere zintuigen dan de
vleermuizen. Zij luisteren naar de

inden zij de weg in het donker en ook

rooien. De korte ultrasone geluiden die

en. Deze geluiden weerkaatsen tegen

t de echo informatie over richting,

e dingen om zich heen.

n antennen omdat er extra zintuigjes

ngen voelen of soortgenoten en

ondse keversoorten. Dat biedt extra

ovengronds. Rechts, ondergronds.

fasciatus mexicanus

zijn gevoel af. Met zijn zijlijnorgaan

sel in het donker.

ntuigorgaantjes die bewegingen in het

norgaan maar bij blinde grottenvissen

sterker ontwikkeld dan bij vissen die

er verspreid over hun hele lichaam

ogen een belangrijke rol
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Hengelvis Ceratias holboelli

Vaak zenden diepzeedieren zelf licht uit. Zelfgemaakt licht (bioluminiscentie) wordt gebruikt om in het

donker partners aan te trekken, prooien te vinden of vijanden af te schrikken.

Het licht is het resultaat van een reactie van de stof luciferine met zuurstof waarbij het enzym

luciferase een rol speelt. Er komt geen energie vrij in de vorm van warmte maar alleen in de vorm

van licht. Vaak is het blauw licht omdat dit in water het verste doordringt.

Diepzeekokerworm Riftia pachyptila

De diepzeekokerwormleeft bij de zogenaamde black smokers. Op de bodem

van de diepzee, waar langs de mid-oceanische riffen vulkanische activiteit

heerst, vinden we deze schoorsteenachtige structuren. Deze

diepzeegeisers zijn vergelijkbaar met geisers op het land. Door de enorme

waterdruk die heerst op deze diepte komt er echter geen stoom maar zeer

heet water (tot 400 ºC) uitgestroomd waarin veel mineralen, met name

zwavel, zijn opgelost. In deze extreme omgeving blijkt een

levensgemeenschap te gedijen van kokerwormen, tweekleppigen

(mosselachtigen), slakken, kreeftachtigen en bacteriën.

Binnenin de diepzeekokerworm, die wel drie meter lang kan worden en met

zijn vangarmen zwavelverbindingen en zuurstof invangt, leven miljoenen

bacteriën. Zij breken zwavelverbindingen af en met de energie die hierbij

vrijkomt bouwen ze uit kooldioxide suikers op, voor zichzelf en voor de

worm.

Hier staan dus bacteriën aan de basis van de voedselketen, zoals planten die rol hebben op het land. In plaats van zonne-energie

gebruiken de bacteriën energie uit chemische verbindingen in het water.

Onderzeese geiser of black smoker
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Winterslaap
De winterslaap is een staat van voortdurende lage lichaamstemperatuur. Deze kan een lange

periode duren, een aantal dagen of zelfs enkele weken. Het evolutionaire voordeel van het houden

van een winterslaap is dat een dier tijdens de winter kan overleven, zonder energie te hoeven

besteden aan het zoeken van voedsel, dat dan moeilijk is te vinden. Door in winterslaap te gaan

houden sommige dieren hun energie juist vast.

Tijdens de winterslaap vertraagt de stofwisseling van een dier tot een zeer laag niveau. Dit wordt b

lichaamstemperatuur, het ademhalingsritme en het hartritme. Door gebruik te maken van vetreserv

maanden werden opgeslagen, kan het dier het zo langere tijd

winterslaap houden, kunnen na afloop hun lichaamstemperatu

warmteproductie in bruin vetweefsel.

Sommige dieren die een winterslaap houden, bewegen

enkele keren in hun slaap, andere dieren slapen het gehele

seizoen aan een stuk door.

Voorbeelden van zoogdieren die een winterslaap houden zijn

sommige reptielen, zoals bepaalde soorten schildpadden en s

winterslaap.

Van de Nuttalls nachtzwaluw is bekend dat deze als een van de weinige vogels een winterslaap houdt

houden een soort winterslaap.

Dieren die in het water leven, kunnen onder of boven water een winterslaap houden. Zo

doet de roodwangschildpad dit onder water. De schildpad graaft zich op de bodem van een

vijver in de modder in.

Van beren wordt onterecht wel gedacht dat ze een winterslaap houden. Het gaat hierbij

om een winterrust; de hartslag vertraagt weliswaar, maar de lichaamstemperatuur blijft

vrij constant. Een beer kan dan ook gemakkelijk wakker worden gemaakt. Andere niet-

winterslapers die ten onrechte als zodanig worden aangezien zijn de das, de wasbeer en de

opossum.

Alvorens een winterslaap te houden, eten de meeste soor

en slaan zo energie op in vetreserves. Sommige zoogdiere

terwijl het vrouwtje drachtig is. De jongen worden gebor

winterslaap is ontwaakt.

Wanneer een dier in de zomer in een staat verkeert die

dit aestivatie of zomerslaap genoemd.

Wanneer een dier gedurende het hele jaar in een staat v

lijkt, wordt dit een kat genoemd…….

Wie is de mol?
De mol wordt om twee redenen door de mens bejaagd. Ten eerste zijn veehouders en gazoneigenare

gaten, gangen en molshopen op hun grasvelden.Ten tweede is hun vacht geliefd om in kleding te word

Flora- en faunawet in Nederland is de mol vanaf maart 2005 niet langer een beschermd dier.

De mol speelt ook een rol in het vroegere bijgeloof. Mollenpoten werden meegedragen voor geluk, en

het doorbreken van de tanden; dit vanwege het verband dat men zag tussen de nagels aan de voorpo

doorbreken van tanden. Ook zou je een mol kunnen doden door hem op zijn gevoelige snuit te slaan.

voorouders van ons!
ereikt door een verlaging van de

es die tijdens de actieve

uithouden. Zoogdieren die een
ur normaliseren door middel van

vleermuizen en egels. Ook

langen, en amfibieën houden een

. Ook sommige regenwormen

Meer zien?

 Winterslaap

 Syrische hamsters

 Egel ontwaakt

 Zwarte beer in winterslaap
ten grote hoeveelheden voedsel

n houden een winterslaap

en nadat het vrouwtje uit de

op de winterslaap lijkt, wordt

erkeert die op de winterslaap

n niet gecharmeerd door de

en verwerkt. Volgens de nieuwe

zouden bij kinderen helpen bij

ten van de mol en het

Beschaafde types, die

https://www.youtube.com/watch?v=DrDPORhXRzk
https://www.youtube.com/watch?v=ihcZqK6AKUg
https://www.youtube.com/watch?v=eXdBlwK9P4A
https://www.youtube.com/watch?v=TpY4frpheWw
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Anatomie

De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht waarmee hij, dankzij een

speciale plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als

achterwaarts door de gangen kan bewegen. Bij de meeste zoogdieren zijn de

haren in een bepaalde richting geplaatst, meestal naar achteren, maar bij de

mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven

steken in de gangwanden als de mol achteruit krabbelt.

Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde

voorpoten, met elk vijf vingers met puntige nagels en een duimpje, waarmee

het dier de ondergrondse gangen graaft. Er worden zowel oppervlakkige

gangen als dieper gelegen gangen gegraven. De mol heeft kleine, slecht

ontwikkelde ogen met een diameter van slechts één millimeter; hij is echter

niet blind. Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die gevoelige

snorharen en tastzenuwen bevat. Zijn kleine staartje wijst altijd omhoog.

Leefwijze

De mol leidt een solitair bestaan. Alleen in de paartijd vormen ze paartjes. Omdat hun territoria kunnen overlappen, communiceren

mollen met elkaar door middel van geuren en geluiden.

In het voorjaar graaft het wijfje diep in de grond een centrale ruimte met

verschillende gangen. De uitgegraven grond wordt gedeeltelijk gebruikt om de

wanden van de gangen en ruimtes mee te verstevigen, het overtollige wordt

door de achterpoten naar achteren en naar boven gewerkt, waardoor aan de

oppervlakte de intens gehate molshopen ontstaan. Meestal monden hier ook de

gangen van het gangenstelsel in uit. Deze uitgangen worden onder andere

gebruikt om op het aardoppervlak nestmateriaal te verzamelen om de centrale

ruimte mee te bekleden: bladeren, gras, mos, papier en ander zacht materiaal.

Hier maakt hij een zachte bal van. Hij slaapt rechtop, met zijn hoofd tussen de

voorpoten.

Voortplanting

In de paartijd (februari-april) gaan mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Ze

verlaten hun territorium en graven lange mollenritten, totdat ze een vrouwtje

hebben gevonden. In mei of juni worden de jongen geboren. Na een draagtijd van circa 28 dagen werpt het wijfje in het nest in de

centrale ruimte 3 tot 6 naakte en blinde jongen. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen. Na 14 dagen hebben de jongen een vacht

ontwikkeld. De ogen gaan na circa 22 dagen open, en na 33 dagen verlaten de jongen voor het eerst het nest. Na 4 tot 5 weken

worden de jongen gespeend.

Na twee maanden zijn de jongen zelfstandig en verlaten ze het nest om een eigen territorium te zoeken, waarbij ze met elkaar in

gevecht kunnen komen. Dit zoeken naar een nieuw territorium gebeurt meestal bovengronds. Mollen zijn geslachtsrijp na 11

maanden. De mol wordt normaliter ongeveer 3 jaar oud, maar kan de 7 jaar halen.

Voedsel

Regenwormen zijn het belangrijkste voedsel van de mol. Daarnaast eet hij bijna alle andere dieren

die hij in zijn gangen aantreft. Engerlingen, maden en andere insectenlarven, duizend- &

miljoenpoten, naaktslakken en andere weekdieren, enzovoort. Als zodanig is hij dus erg nuttig.

Soms grijpt hij ook een gewerveld dier, zoals een kikker. In de herfst en winter legt hij

voedselvoorraden aan. Daarvoor bijt hij de kop van regenwormen af, zodat ze verlamd raken. De

mol verlaat zelden zijn gangenstelsel. Alleen om een nieuw territorium te zoeken, en een enkele

keer om bovengronds insecten te vangen. De mol is een goede zwemmer. Hij is zowel overdag als

's nachts actief, hij ziet het verschil immers nauwelijks.

Verspreiding en leefgebied

De mol komt overal voor waar de grond geschikt is om in te graven (dus niet te zandig, te vochtig of te stenig) en waar zich

voldoende regenwormen in bevinden (dus niet te zuur). Hij komt vooral voor in loofwouden en graslanden, tot hoog in de Alpen. De

soort komt voor in bijna geheel Europa.



Natuurlijke vijanden

Onder de grond heeft de mol geen natuurlijke vijanden, alleen zijn eigen soortgenoten. Boven de grond wordt de mol bejaagd door

onder andere de kat, de uil, de buizerd, de blauwe reiger, de ooievaar, de wezel, de hermelijn en de vos. Andere doodsoorzaken zijn

honger door droogte en verdrinking door overstromingen.

Bestrijding

Daar mollen schade kunnen toebrengen aan grasvelden en tuinen zoeken mensen naar manieren om

mollen te verjagen of desnoods te doden. Een veel gebruikt middel is het plaatsen van

mollenklemmen in de mollengang. Gebroken glas, pennen met een elektrische spanning, gifgas en

andere middelen zijn bedacht, met wisselend succes maar allemaal even barbaars!

Wat mollen op een veel molvriendelijker manier schijnt af te schrikken, is de geur die door bloem

van het bolgewas keizerskroon wordt verspreid. Het ruikt naar vossen. Motteballen schijnen ook

goed te werken.

Mocht het niet lukken, dan is het nog geen ramp. Zo erg is het ook weer niet om de zandhopen

gewoon op te vegen en in de border te gooien!

Huisdieren en vuurwerk
Veel van onze huisdieren raken in paniek van knallend vuurwerk. Ze associëren het

geknal en geflits met onweer. Instinctief weten ze dat dit gevaar met zich mee

kan brengen en uiten dit door angstig gedrag te vertonen, de één meer dan de

ander.

Honden kunnen gaan hijgen, blaffen, piepen,

wegkruipen en trillen. Sommige honden raken

echt in paniek.

Katten laten angstig gedrag minder goed zien. Er zijn katten die wegkruipen of wegrennen. Je

eerste instinct is natuurlijk om de hond of kat te troosten, hem veel aandacht te geven of af te

leiden met lekkere dingen. Helaas wordt de angst op die manier bevestigd door de baas. Het

angstige gedrag wordt namelijk beloond!

Huisdieren worden door “normaal” gedrag van de baas gerustgesteld en reageren minder op het geluid. Nog meer tips:

 Zelf ook niet reageren op vuurwerk geluiden of flitsen (?!!!).

Gedragstherapie voor katten
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 De kat in een kleine bekende kamer opsluiten.

 De hond op zijn eigen plaats laten liggen en negeren.

 Gordijnen sluiten.

 Bij vogels een doek over de kooi hangen.

 Lichten aan laten, dan zijn de flitsen minder fel.

 Radio of tv aan laten.

 Honden aan de riem uitlaten (als het écht niet anders kan).

 Katten binnenhouden.

Hulpmiddelen tegen vuurwerkangst

 CD met vuurwerkgeluiden (verkrijgbaar via internet of bij de

dierenarts). Met deze CD kun je je huisdier laten wennen aan de

geluiden, door eerst de CD zachtjes aan te zetten en daarna langzaam

aan steeds harder te zetten. Het trainen op geluid kan soms wel zes

weken in beslag nemen. Begin hier dus op tijd mee en ga vooral niet te

snel in het opvoeren van het geluid.

 In extreme gevallen: gedragstherapie bij een gedragstherapeut voor

huisdieren. Vaak komen deze therapeuten ook jouw thuissituatie

bekijken om zo een optimaal behandelplan op te stellen.
Meer zien?
Vuurwerkangst bij

huisdieren

Vuurwerkstress

Vuurwerk? Train je dier!

Feliway voor de kat

http://www.youtube.com/watch?v=1r9n_3S4_To
http://www.youtube.com/watch?v=1r9n_3S4_To
http://www.youtube.com/watch?v=6cg-II7XqpY
http://www.youtube.com/watch?v=coO9JIJ1-iY
http://www.youtube.com/watch?v=sTiTyWVoGOU
http://www.youtube.com/watch?v=LI76_M6HTHo
http://www.youtube.com/watch?v=traRCxEkHs8
http://www.youtube.com/watch?v=traRCxEkHs8
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Naast advies voor verbetering van de leefomgeving van het huisdier, kunnen ook (homeopatische) kalmeringsmiddelen worden

voorgeschreven. Klinkt allemaal wat zweverig, maar ik heb er zelf goede ervaringen mee.

Natuurlijke middelen tegen angst

 Feromonen zijn natuurlijke geurstoffen die dieren afzetten in hun omgeving om zich op hun gemak te

voelen. Bij vuurwerkangst werkt het goed als er een verdamper wordt opgehangen in de kamer waar de

hond of kat het meest verblijft. De verdamper werkt een maand. Het is het beste om deze verdamper

halverwege de maand december al te gebruiken. Je merkt zelf niets van de verdamper. Eventueel is er

ook een halsband voor de hond beschikbaar. Een bekend merk is Feliway (voor katten).

 Er zijn pillen op de markt waarvan honden en katten rustiger worden zonder dat ze slaperig worden.

Het huisdier voelt zich door het gebruik van deze medicijnen minder angstig. Vraag er eens naar bij de

dierenarts.

 Voedingssuplementen die gewoon door het eten kunnen worden gemengd, zoals Destress

en Zylkène werken vaak uitstekend (in ieder geval wel voor onze BettyLoes). Je kunt ze

kopen via internet, of bij de dierenarts..

 Er is ook een dieetvoeding dat een natuurlijke stof bevat met een valiumachtige werking

en zodoende zorgt dat de dieren rustiger worden. Het dieet is van Royal Canin en heet

“Calm dieet” en dit kun je gedurende de maand december aan je huisdier geven.

Verkrijgbaar via de dierenarts. Deze heeft het vaak niet standaard op voorraad en moet

het speciaal bestellen. Houd hier rekening mee.

Geneesmiddelen tegen vuurwerkangst

 Clomicalm wordt gebruikt bij dieren met onder andere (verlatings)angst, compulsieve problemen en urine markeren bij honden

en katten. Dit middel moet minimaal zes weken gegeven worden wil het effect hebben. Er moet namelijk in de hersenen een

nieuw evenwicht gevonden worden. Wederom, verkrijgbaar bij de dierenarts.

 In het uiterste geval kan er gebruik worden gemaakt van verdovende medicijnen. Wat veel mensen niet weten is dat de hond

of kat suf is en niet meer in staat is om weg te lopen, maar het geluid beter waarneemt dan anders. Contraproductief, dus!

Gebruik dit middel alleen in uiterste nood als je huisdier nergens anders op reageert.

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk

geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!

De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en de mensen in je

omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van Tuinkabouter, hoor

ik het graag van je...

http://www.purrfectdesign.net/nl/feliway-verdamper-en-flacon-48ml.html
http://www.purrfectdesign.net/nl/zylkene-75mg-30-capsules.html

