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TUINKABOUTER’S MAG-GEZIEN 
  

Winter 2016-2017 
  
  
Beste medekabouters, 
  
Alweer een tuinjaar voorbij! De oogst is binnen, de planten gaan ondergronds.  
 
En wij ook! Dat wil zeggen: we gaan ons grondig bezig met houden met vanalles wat te maken heeft 
met de bodem, en alles wat zich er op en onder afspeelt. Een beetje een duister onderwerp, maar 
wat geeft het: het is buiten toch zowat de hele dag donker! 
 
Op wat voor bodemsoort tuinier je, wat zijn de voor- en nadelen ervan en hoe kun je deze 
verbeteren? Maar ook: hoe zit dat met wortels (hoe werken ze, hoe smaken ze, hoe kweek je ze?), en 
wie en wat er onder en op de grond werkt aan een betere structuur ervan. Dan zijn er nog de dieren 
die er part-time of permanent hun residentie hebben. Genoeg leesvoer dus om je de komende 
maanden lekker bezig te houden. En dat komt goed uit, want het volgende Mag-Gezien verschijnt pas 
weer in maart……. 
 
Ondertussen zit ik tot mijn oksels in de bestellingen, want jullie gaan hopelijk lekker graven in het 
altijd wisselend aanbod aan zaden. Je vindt ze in de webwinkel. De leveringstijd zal, naarmate het 
nieuwe zaaiseizoen nadert, mogelijk oplopen tot een week of vier. Als je je zaden op tijd wil ontvangen, 
kun je het beste niet te lang wachten met bestellen. 
  
Mij rest niets anders dan jullie heel fijne feestdagen en een groeizaam 2017 toe te wensen.  
  
Veel leesplezier, en tot volgend jaar! 
  

Tuinkabouter 

  
 

 
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 nieuwe 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 overwinteren.  
 Bestel zaden, dan kun je je vast op het volgende seizoen verheugen. 

 
Winterzaaien is een gemakkelijke methode om zaailingen op te kweken zonder je vensterbank op te hoeven offeren. Zo gaat het in 
zijn werk: 

 
Welke zaden zijn geschikt? In principe alle één- en meerjarige, winterharde 
planten evenals bomen en struiken. Wanneer je in een zaai-instructie termen 
tegenkomt in de trant van "heeft een koude-behandeling nodig" of "zet zaaisel in 
de koelkast", is het zelfs beter deze zaden te winterzaaien. Hetzelfde geldt 
voor planten die al "in het vroege voorjaar" kunnen worden gezaaid. Ook 
winterhardheid is een indicatie. Planten die in zones 1 t/m 6 kunnen groeien, zijn 
geschikt om in de winter al te zaaien. Soms is ook de naam al een aanwijzing.  
Bevat een naam één van de volgende elementen: Siberische, 
Chinensis, Alpine, Canadensis, aucasisch, Russisch/Russian (let op: geldt niet voor 
tomaten!), etc. dan duidt dat erop dat ze tegen lage temperaturen kunnen. 

 
 
De supermarkt is een geweldige plaats om zaaibakjes te scoren. Die van champignons 
zijn bijvoorbeeld zeer geschikt want daar zitten de gaten al in. Maar eigenlijk zijn 
alle bakjes van groenten, fruit en vlees geschikt, zeker als er al een doorzichtige 
deksel op zit. Ook plastic limonade en melkflessen kunnen worden gebruikt. Maar de 
meest geschikte bakkjes? Die haal je bij de Chinees!  
  

Meer kijken: 
Zaaipotjes maken 
Winterstek nemen 

 

Meer kijken: 
Wintersowing, the easy way 
How to sow outdoors in winter 
Winter sowing container prep 
Winter sowing, cloches and spring garden 
Yielding seedlings with hardened roots 
How to sow seeds in winter 
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Maak in de bakjes en de deksels gaatjes voor respectievelijk 
drainage en ventilatie.  
De flessen snijd je doormidden en schuif je later weer in elkaar.  
De dop laat je eraf. Bij gebrek aan deksels kun je ook een plastic 
zakje en satéprikkers gebruiken. 
 
  
Het zaaien gaat op dezelfde manier als wanneer je binnen voor 
zou zaaien. Volg de aanwijzingen op het zakje zaden op. Let op 
termen als "lichtkiemer" of "donkerkiemer". Dat betekent 
feitelijk "niet afdekken" en "afdekken met iets dat geen licht 
doorlaat, zoals aluminiumfolie". In alle andere gevallen de zaden 
zaaien op licht aangedrukte potgrond of cocopeat en luchtig 
afdekken met een dun laagje aarde. Wanneer wordt aangegeven 
dat zaden moeten worden ingekeept of met schuurpapier worden 
bewerkt, dan kun je dat achterwege laten. Door het vriezen en 
dooien wordt de huid van zaden vanzelf zacht.  

 
 
 

    
  
 
Van half oktober tot eind november is de beste tijd, maar daarna kan het ook - tot zo'n beetje half februari. 
 
In principe kun je ze op ieder beschut plekje neerzetten mits het er niet te donker 
of vochtig is. Ook belangrijk: het mag er niet te hard waaien. En heb je honden, dan 
kun je ze maar beter 'op hoogte' zetten. Bijvoorbeeld op een tuin- of kampeertafel. 
 
Nu is het gewoon een kwestie van afwachten. Soms zal kiem al heel vroeg 
plaatsvinden, al lang voordat de nachtvorst over is. Dat is geen reden om je zorgen 
te maken. De meeste zaailingen kunnen er prima tegen. Mochten er toch een paar 
zijn die het moeilijk hebben, dan kun je ze gedurende de nacht naar binnen halen. 
Vanaf dat moment van kiemen zul je ze in de gaten moeten houden. Haal dan de 
deksel van het zaaisel af. Let wel op: wat de vorst niet voor elkaar krijgt, dat doet 
droogte wel! Na een week of zes tot acht na het kiemen kun je beginnen met het 
voeden van de plantjes. Gebruik hiervoor vloeibare plantenvoeding die je extra 
verdunt. Wanneer ze groot genoeg zijn, kun je ze verspenen of uitplanten. 
 
 

  

Wat is een zaad? 
Een zaad bestaat uit een embryo met omhullende lagen weefsel, 
die kunnen bestaan uit endosperm, zaadhuid, en restanten van de 
vrucht. Deze omhullende lagen dienen ter bescherming; een 
harde zaadhuid beschermt tegen mechanische beschadiging. Ze 
kunnen ook dienen als reservevoedsel, denk aan een maïskorrel 
met enorme hoeveelheden zetmeel opgeslagen in het endosperm. 
Omhullende lagen kunnen ook dienen ter verspreiding. Een 
prachtig voorbeeld daarvan is kleefkruid dat met kleine 
weerhaakjes het verspreidingsgebied effectief vergroot door 
zich vast te haken aan passanten. Een ander 
verspreidingsmechanisme is pluis, dat gebruikt maakt van de wind 
om zaden over grote afstanden te transporteren. De vleugeltjes 
van een es zorgen ervoor dat het zaad om zijn as tolt en langer in 
de lucht blijft. De extra tijd die het krijgt om te vallen geeft 
het zaad voldoende afstand tot de moederplant, zodat de 
zaailing niet in haar schaduw hoeft te groeien. Van veel soorten 
drogen de zaden uit voor verspreiding. Dit is niet altijd 
noodzakelijk, maar vergemakkelijkt wel de verspreiding, en 
verbetert ook de bewaring en daarmee de overlevingskans van 
het zaad. 
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Het verband tussen grondsoort, bodem en landschap 
In Nederland liggen allerlei afzettingen aan het oppervlak, zoals zand, klei of veen. Deze worden 
grondsoorten genoemd. Als regen, zonneschijn, vorst, plantenwortels, gravende organismen en 
chemische processen langdurig op de afzetting inwerken, verandert de toplaag. Geleidelijk ontwikkelt 
zich een bodem. Bodemontwikkeling kan tot maximaal anderhalve meter diep plaatsvinden: dieper 
hebben bodemvormende processen geen invloed. In de loop van de tijd kan een opvallend 
bodemprofiel ontstaan, opgebouwd uit aparte lagen (horizonten).  
Welk type bodem ontstaat, is afhankelijk van de samenstelling en de eigenschappen van de 
afzetting. In zand vormt zich een andere bodem dan in klei, omdat zand uit grovere korrels bestaat 
en een meer open structuur heeft die gemakkelijker water doorlaat. Bodems zijn daarom gekoppeld 
aan een landschap.  
 
Het belang van laagjes 
Door de invloed van moedermateriaal, klimaat, vochthuishouding, leven en tijd ontstaat er een 
kenmerkende en herkenbare bodemstructuur met een opbouw in lagen, oftewel horizonten. Als je 
een dwarsprofiel in de grond graaft, zijn bodemhorizonten soms goed te zien. 
Een bodem is het resultaat van factoren en processen die zich afspelen in de loop van de tijd. Die 
factoren zijn:  
   
 klimaat: temperatuur en/of vochtigheid 
 samenstelling van het moedermateriaal: veen-, klei- of zandgronden resulteren in geheel andere 

bodems, 
 tijd: bodemvorming in jonge grond of oude bodems 
 reliëf/drainage: waterinfiltratie of oppervlakte-afstroom 
 vegetatie: planten zorgen voor voedingsstoffen en humus in de bodem, terwijl de 

regenwaterinfiltratie wordt geremd door regenwateropvang door bladeren 
 biologische activiteit, zoals graafgangen van wormen, muizen of mollen, die de bodem poreus maken 
 menselijke invloeden, bijvoorbeeld jarenlange bemesting van landbouwgronden 
   
Om zich te ontwikkelen, heeft een bodem tijd nodig. Sommige bodems vormen zich binnen enkele tientallen jaren, andere hebben 
tienduizenden jaren nodig. Duidelijk herkenbare horizonten zijn het gevolg van bodemvormende processen, bijvoorbeeld:  
   
 ophoping van voedingsstoffen en organische stoffen, zoals plantenresten, vormen de organische toplaag van het bodemprofiel. 

In zeer vochtige en zuurstofarme condities resulteert dit in veen 
 uit- en inspoeling van de voedingstoffen, humus en metalen 
 uit- en inspoeling van kleideeltjes 
 oxidatie (roest) of reductie (vergrijzing) van de bodem als gevolg van slechte drainage en ontwatering 
   
Als gevolg van deze factoren en processen hebben zich in Nederland verschillende bodems ontwikkeld. Nederland kent zes soorten 
landschappen, met een kenmerkende afzetting, en een bijpassende bodem.  
 
Vaagbodem (duinlandschap) 
Het duinlandschap is opgebouwd uit zandige afzettingen die door de wind 
worden aangevoerd. Graven we een duin met de schop af en schaven we 
een vlak verticaal profiel, dan zien we dat het zand er van boven tot onder 
hetzelfde uitziet. Er zijn in het zand geen kleurverschillen te zien en geen 
aparte bodemlagen.  
In een duinprofiel zijn wel vaak duidelijk te onderscheiden zandlaagjes te 
zien. Deze laagjes zijn echter niet het resultaat van bodemontwikkeling, 
maar van de aanvoer van het zand door de wind. Afhankelijk van de 
windrichting of de windsterkte is grof of fijn zand afgezet. Het zand is 
afkomstig van het strand. Bij sterke wind worden grovere zandkorrels 
meegevoerd dan bij zwakkere wind. De wisselende aanvoer zorgt voor een 
gelaagd pakket.  
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Vaagbodems zijn onze jongste en minst ontwikkelde bodems. Omdat er nog weinig is 
gebeurd, zijn er geen veranderingen te zien in de samenstelling en structuur van het 
moedermateriaal. Biologische en chemische invloeden die voor verandering zorgen ontbreken, 
of hebben daar nog niet voldoende de tijd voor gehad.  
 

Met een vaagbodem kun je als boer vrijwel 
niets. Een humushoudende bovengrond 
ontbreekt en dus zijn er nauwelijks 
voedingsstoffen aanwezig die planten nodig 
hebben om te groeien. Het enige wat ze er 
vinden is wat kalk van schelpen. Verder is 
de bodem (aan de kust) nogal zout.  
Pionierplanten die op duinvaagbodems groeien zijn dan ook zoutminnend. 
Vaagbodems zijn eigenlijk maar voor één toepassing geschikt: de bollenteelt. In 
de duinen is het telen van bollen echter lastig vanwege de soms grote  

hoogteverschillen die het werken met tractoren bemoeilijken. Bovendien bevat de bodem er vaak nog te veel zout. Bollenboeren 
maken daarom hun eigen vaaggrond. In de oude strandvlaktes achter de duinenrij laten ze de grond tot grote diepte omgraven.  
Schoon zand komt nu aan de oppervlakte. Zout is het zand niet meer want het grondwater heeft het schoongewassen. Wat rest is 
zuivere bollengrond, die goed water doorlaat. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de bollen te nat worden en gaan rotten. 
 

Podzolbodem (zandlandschap) 
Deze bodem ontwikkelt zijn opvallende gelaagdheid doordat 
mineralen met regenwater uit de bovenste lagen wegspoelen en 
dieper in de bodem neerslaan. Podzolbodems zijn niet erg 
vruchtbare bodems die vooral in het zandlandschap te vinden zijn. 
Podzolbodems bestaan uit dekzand waarop bodemprocessen 
gedurende lange tijd een sterke invloed hebben uitgeoefend. 
Regenwater heeft de bovenste bodemlaag schoongewassen. 
Bestanddelen die in deze laag zaten zijn door het water opgelost 
en meegevoerd, dieper de bodem in. Door de invloed van biologische 
en chemische processen is het oorspronkelijke geelgekleurde 
dekzand omgevormd tot een geheel dat uit drie opvallend gekleurde 
lagen bestaat. 
Podzolen zijn onze oudste bodems. Ze zijn ontstaan in het Vroeg-
Holoceen op de dekzandgronden. Na de ijstijd verbeterde het 
klimaat en raakten de zandgronden begroeid met bossen. Gevallen 
bladeren zorgden ervoor dat de toplaag van het zand werd verrijkt 
met humus. Tussen de grofgebouwde korrels van het dekzand zit 
veel ruimte. Regenwater sijpelt daar gemakkelijk tussendoor. 
Plantenresten (humus) spoelen mee de bodem in. Op hun weg naar 
beneden lossen de humuszuren ijzer op, dat als een dun huidje om 
de zandkorrels heenzit. Het ijzer, dat de zandkorrels gelig 
kleurde, verdwijnt langs chemische weg en het zand wordt 
vaalgrijs. Zodra dit gebeurt, heet de bodem al een podzol. Het 
regenwater neemt de opgeloste ijzerdeeltjes en humus verder mee 
naar beneden, tot ze neerslaan in de inspoelingslaag. Na verloop van 
tijd hopen zich hier alle bestanddelen op die van boven komen.  

Er ontstaat een harde donkergekleurde laag. Deze oerbank voorkomt verdere doorspoeling. IJzer en humus blijven steken en 
maken dat de oerbank in de loop van de tijd steeds dikker wordt. Onder de oerbank kunnen bodemprocessen geen invloed hebben: 
daar bevindt zich dan ook maagdelijk zand. Podzolbodems vormen zich slechts langzaam. Hun ontwikkeling duurt duizenden jaren. 
De meeste podzolbodems die in Nederland te vinden zijn, dateren uit het Holoceen (maximaal 11.800 jaar geleden). 
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De mogelijkheden voor akkerbouw zijn niet groot. De voedzame bovenlaag is erg 
dun en de harde uitspoelings- en inspoelingslaag maken het voor planten moeilijk 
om te wortelen. Podzolbodems zijn een van onze armste bodems. Op sommige 
plekken is de vruchtbare toplaag zelfs verdwenen door verstuiving van de bodem.  
Om de arme zandgronden waar podzolbodems voorkomen te verrijken, hebben 
boeren al vanaf de middeleeuwen met plaggen vermengde schapenmest opgebracht. 
Het gevolg is niet alleen dat de grond rond de nederzetting geschikt werd voor 
akkerbouw, door het eeuwenlang uitstrooien van de potstalmest groeide hij ook 
steeds verder omhoog.  
Onbewerkt zijn podzolbodems niet geschikt voor akkerbouw, omdat de grond snel 
uitgeput is. In deze gebieden vind je daarom veel alternatief gebruik, zoals 
bosaanplant, heidevelden en natuurgebied. 

 
Lössbodem (heuvellandschap) 
Dit oudste bodemsoort van ons land. Hij bestaat uit stofdeeltjes 
die tijdens de ijstijden zijn komen aanwaaien. Löss is een fijne 
leem. Lössdeeltjes zijn iets groter dan kleideeltjes, maar veel 
kleiner dan zandkorrels. Löss bevat een hoog aandeel kwarts maar 
ook kleimineralen.  
Tijdens de ijstijden schuurden gletsjers met een enorme kracht 
over stenige bodems. Onderin de gletsjer zaten stenen 
vastgevroren. Als een gigantische schuurmachine wreef de gletsjer 
de stenen fijn tot poeder. Tijdens extreem koude fasen van de 
ijstijden zijn de poedervormige bodemdeeltjes van de toen 
droogliggende Noordzeebodem en van droge rivierbeddingen in het 
binnenland door de wind opgenomen en over ons land verplaatst. De 
wind nam ook veel restproducten van de afbraak van planten 
(humus) mee. Pas in de luwte van de Zuid-Limburgse heuvels nam de 
windkracht voldoende af om de deeltjes te laten neerdalen naar de 
grond. Vooral tijdens het zogenaamde Laat Glaciaal Maximum, rond 
20.000 jaar geleden, is er veel löss afgezet. Vanwege de aanvoer 
door de wind wordt löss ook wel een eolische afzetting genoemd 
(naar Aiolos, de Griekse god van de wind). 
Lössbodems zijn te herkennen aan hun fijne structuur en 
kenmerkende gele tot oranje kleur. Van extreme gelaagdheid is 
geen sprake. In het algemeen zijn de bovenste lagen iets donkerder 
van kleur en wordt de löss lichter naarmate je dieper de bodem 
ingaat. Löss moet je eigenlijk niet zien maar voelen. Löss bevat 
namelijk weinig zand en voelt daardoor zijdezacht aan.  
Deze sensatie wordt nog versterkt door de fijne kalkdeeltjes die met de leem vermengd zijn. Maak je löss nat, dan wordt het heel 
kleverig. Löss heeft namelijk de eigenschap dat het veel water op kan nemen. Desondanks blijft de löss goed kneedbaar. Droge löss 
voelt kruimelig en los aan. 

Löss heeft een vrij open structuur en laat water goed door. Regenwater sijpelt 
dan ook gemakkelijk naar diepere lagen. Door de open structuur kan ook 
zuurstof goed de lössgrond binnendringen. De werking van water en lucht 
leiden tot chemische verwering. Kalk, klei en andere deeltjes lossen op en 
sijpelen met het regenwater naar diepere lagen, waar ze neerslaan. In een goed 
ontwikkelde lössbodem is dan ook een duidelijke uitspoelingslaag te herkennen, 
met daaronder een inspoelingslaag. De inspoelingslaag is rijker aan klei en 
andere mineralen dan de lagen erboven. Hij is ook harder. In de bovenste zone 
van de löss kunnen planten gemakkelijk wortelen, tot ze op ongeveer 60 cm 
diepte op de harde inspoelingslaag stuiten. 
Löss is vrijwel de ideale landbouwgrond. Hij is gemakkelijk te bewerken en door 
het hoge aandeel aan organische stoffen over het algemeen zeer vruchtbaar.  

Bovendien houdt löss gemakkelijk en langdurig water vast, ook na een lange droge periode.  
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Lössbodems bevatten dus altijd voldoende vocht voor plantengroei. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Zuid-limburgse 
lössgronden de eerste gebieden waren die door prehistorische landbouwers in gebruik werden genomen. Tegenwoordig wordt op de 
löss nog steeds akkerbouw bedreven. Meer en meer gaan boeren ertoe over om de op het zuiden gerichte lösshellingen te beplanten 
met wijnstokken voor de druiventeelt. 
 

Veenbodem (veenlandschap) 
Onze slapste bodem en de enige die door levende organismen 
is gevormd. Ze bestaan uit grotendeels onverteerde 
plantenresten. Veenbodems hebben van nature een hoge 
grondwaterstand en vaak stinken ze naar rotte eieren (door 
de vorming van rottings-gassen). Op veel plekken is de 
grondwaterstand kunstmatig verlaagd, waardoor het veen 
uitdroogt, inklinkt en ten slotte verteert. Soms worden de 
veenlagen afgewisseld door zand- of kleilagen. Het veen is dan 
overspoeld geraakt door riveren of de zee, die er sediment op 
hebben afgezet. Je kunt spreken van een veenbodem zolang 
de bovenste 80 centimeter van de grond voor meer dan de 
helft uit veen bestaat. 
 
Moerasplanten die na hun dood in het water terechtkomen, 
raken afgesloten van de buitenlucht. Bij gebrek aan zuurstof 
verteren ze maar een klein beetje. Het is echter genoeg om 
stoffen uit de plantencellen vrij te maken die het water sterk 
verzuren. Het zure water verhindert de groei van bacteriën 
die de plantenresten verder af kunnen breken. Veenplanten 
zorgen dus zelf voor de omstandigheden waarin ze zich kunnen 
ontrekken aan de afbraakcyclus. Het gevolg is dat dode 
veenplanten intact blijven en zich opstapelen tot dikke lagen. 
Uiteindelijk onstaat een veenbodem die meters dik kan 
worden.  
 
Er zijn twee soorten veenbodems. Laagveenbodems vormen 
zich op plekken waar grondwater tot aan de oppervlakte 
doordringt. In de moerassen die ontstaan, groeien 
verschillende soorten planten. Ze zorgen voor een veenbodem 
die uit vrij grof materiaal is opgebouwd. Hoogveenbodems zijn 
fijner van structuur. Ze zijn gevormd uit de resten van 
slechts één plantensoort: sphagnum oftewel veenmos.  
 

Veenbodems zijn niet erg geschikt om akkerbouw op te bedrijven. De grond 
is veelal te zuur voor gewassen en vaak ook te nat. Natuurlijk kun je veen 
ontwateren, maar zonder water klinkt veen sterk in. Bovendien komt het 
veen dan in contact met zuurstof, waardoor het gaat oxideren (een 
langzame vorm van verbranden). De mens heeft veengebieden dan ook lange 
tijd links laten liggen. Het was gevaarlijk gebied waar je gemakkelijk in kon 
wegzakken of verdwalen. Vanaf de late middeleeuwen begon men echter het 
economisch nut van veen in te zien. Het werd afgegraven om er zout uit te 
winnen, om het te gebruiken als brandstof, of om er dijken mee aan te 
leggen. De veengebieden die nog over zijn worden nu vooral als weide- of 
hooiland gebruikt. 
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Rivierkleibodem (rivierkleilandschap) 
Rivierklei bestaat bestaat uit kleimineralen. Dit zijn zeer kleine 
deeltjes die overblijven na erosie van gesteenten in berggebieden. 
Kleideeltjes hebben een platte vorm en kunnen zeer dicht op elkaar 
stapelen. Het geeft rivierklei zijn taaie en waterondoorlatende 
structuur. Water wordt door de deeltjes aangetrokken: het hecht 
zich er als een film omheen. Water werkt als smeermiddel en 
maakt de klei smeuiig. Natte rivierklei is dan ook soepel tot een 
balletje te kneden. 
Rivierklei heeft een dichte structuur. De kleur is meestal 
grijsblauw. Soms zit er veel ijzer in en dan kleurt de klei oranje. 
Rivierkleibodems missen een opvallende gelaagdheid, omdat 
bodemprocessen vanwege de dichte structuur niet goed kunnen 
plaatsvinden. Alleen bij klei die langere tijd niet overspoeld is 
geweest zijn in de toplaag plantenwortels te zien. Soms zie je 
bovenaan zelfs een dun strooisellaagje met halfverteerde 
plantenresten. Natte rivierklei ziet er egaal glad uit. Droge 
rivierklei heeft een brokkelig uiterlijk en bevat krimpscheuren.   
Met rivierwater komen grote hoeveelheden sediment mee. Het 
sediment bezinkt in de uiterwaarden als de rivier buiten zijn 
oevers treedt. Overstromingen vinden soms twee keer per jaar 
plaats: in het voor- en najaar. Zodra een rivier buiten zijn oevers 
treedt, komt het water tot rust. Slibdeeltjes die in het water 
zweven krijgen de kans om te bezinken. Ze stapelen zich op tot een 
laag klei. Is de waterstand in de rivier weer normaal, dan kan de 
klei opdrogen. Dit gebeurt echter langzaam omdat klei water lang 
vasthoudt. Het duurt dan ook even voordat planten de kans krijgen 
om op de klei te gaan groeien. Op rivierklei vindt dus laat aanvoer  

van organisch materiaal (humus) plaats. En de periode waarin dit gebeurt is 
kort: voor de planten zich goed en wel gevestigd hebben is het groeiseizoen 
afgelopen of raken de uiterwaarden weer overspoeld door de rivier.  
De korte periode van plantengroei is een beperkende factor voor 
bodemvorming. Ook de korte tijd die gravende organismen krijgen om in de 
bodem te woelen vermindert de kans op bodemvorming. Met hun gegraaf 
moeten wormen, mollen en muizen immers de organische stoffen de bodem in 
zien te werken. Al met al vindt in een rivierkleibodem weinig uitwisseling van 
bestanddelen plaats tussen de toplaag en de lagen eronder.  

 
Rivierkleibodems in de uiterwaarden worden benut voor de 
verbouw van snelgroeiende gewassen zoals mais en 
suikerbieten. Ze zijn ook ideaal als grasland, omdat gras 
overstroming goed kan doorstaan.  
Op rivierkleibodems vind je dan ook voornamelijk weide en 
hooiland. Rivierklei is ook geschikt voor de fabricage van 
bakstenen en dakpannen. Op veel plekken in het 
rivierengebied wordt de klei afgegraven en in nabijgelegen 
steenfabrieken verwerkt. 

 
Zeekleibodem (zeekleilandschap)  
Een zeekleibodem bestaat bestaat uit de kleinste en lichtste 
slibdeeltjes die met rivieren uit de bergen meekomen. De 
deeltjes zijn kleiner dan de deeltjes waaruit rivierklei 
bestaat. Dit zijn deeltjes die overblijven na erosie van 
gesteenten in berggebieden. Kleideeltjes hebben een platte 
vorm en kunnen zeer dicht op elkaar stapelen. Het geeft 
zeeklei zijn taaie en nietdoorlatende structuur. Water hecht 
zich als een film om de kleideeltjes.  
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Water werkt als smeermiddel en maakt de klei smeuiig. Natte zeeklei is dan ook soepel tot een balletje te kneden. 
 

Zeeklei is compacter dan rivierklei. De kleur is meestal 
blauwgrijs, soms zwart. Zeekleibodems missen meestal een 
opvallende gelaagdheid omdat bodem-processen vanwege de 
dichte structuur niet goed op gang komen. Alleen bij klei die 
langere tijd niet overspoeld is geweest zijn in de toplaag 
plantenwortels te zien. Natte zeeklei ziet er egaal glad uit. 
Droge zeeklei heeft een brokkelig uiterlijk en bevat 
krimpscheuren. Vaak zijn in de klei schelpen te zien. In de 
toplaag van zeeklei leven grote hoeveelheden bacteriën. 
Sommige zijn in staat om ijzer te reduceren. Hierdoor kleurt de 
zeeklei zwart. 
De vorming van zeekleibodems is begonnen in het Vroeg-
Holoceen, vanaf zo'n 10.000 jaar geleden. Na het afsmelten van 
de landijskappen steeg de zeespiegel tot een hoger peil dan 

tegenwoordig. Grote delen van Nederland raakten overspoeld. Met zand wierp de zee strandwallen op. Daarachter bevond zich een 
uitgestrekt waddengebied waar het water tot rust kwam en slibdeeltjes konden bezinken. Zo ontstonden dikke pakketten zeeklei 
die nog steeds langs de hele kust het overgrote deel van de bodem vormen. Slikplaten die niet meer overstroomden raakten 
langzaamaan begroeid met zoutminnende planten. Uit de resten daarvan kon zich een strooisellaagje ontwikkelen, de eerste fase in 
het proces van bodemvorming. Maar doordat de dichte structuur van de klei watercirculatie verhinderde, drongen organische 
bestanddelen uit de toplaag moeilijk naar diepere bodemlagen door. Zeekleibodems stokten daardoor in hun verdere ontwikkeling. 
In een dwarsprofiel zijn dan ook geen duidelijk van elkaar te onderscheiden bodemlagen te zien. 
 
Zeeklei is zeer vruchtbaar, omdat er mineralen inzitten die planten gebruiken 
als voedingsstoffen. Zeeklei bevat weliswaar minder organische stoffen dan 
rivierklei, maar is wel kalkrijker. Op pas afgezette zeeklei in buitendijkse 
kweldergebieden gaan vanzelf zoutminnende planten groeien. Sommige daarvan 
zijn eetbaar en erg smakelijk, zoals zeekraal en lamsoor. Deze planten worden 
dan ook geoogst voor de verkoop. Op binnendijkse zeekleibodems wordt veel 
akkerbouw bedreven. De grond is geschikt voor de verbouw van aardappelen, 
bieten, mais en graan. De binnendijkse zeekleibodems zijn niet meer zout. In 
de loop van de tijd heeft regenwater het zout uit de bodem gespoeld. Wel 
bestaat het gevaar dat zout grondwater omhoog komt en naar de bovenste  
bodemlagen doordringt. Door de stijging van de zeespiegel en de daling van het land (als gevolg van inklinking van klei) wordt dit 
gevaar steeds groter. Het beheer van het grondwaterpeil in zeekleigebieden luistert daarom erg nauw. 
 
 

Herken jouw grondsoort 
Geef het maar toe, grond en grondbeheer zijn het meest saaie onderdeel van de tuin. Niet half zo leuk als bloemen en groenten en 
niet half zo controversieel als onkruid- en ongediertebestrijding. Maar feit blijft dat alles in de tuin begint bij de grond, dus het is 
belangrijk dat die in zo goed mogelijke conditie is. 
  
Grond is dat spul waar de plant met zijn wortels in groeit, zo simpel is het. Het is een mengsel van stukjes steen, mineralen, micro-
organismen en verterend organisch materiaal. De hoeveelheden van elk materiaal maken en wereld van verschil voor de plantengroei. 
Goede grond is een vat vol tegenstrijdigheden: goed gedraineerd maar wel watervasthoudend. Hoe krijg je dat nu voor elkaar? 
  
Om te beginnen is het handig om te weten wat voor soort grond je hebt. Kijk er eens goed naar. Is ze gemakkelijk te verspreiden 
en bewerken of juist zwaar te bewerken? Hoe is de kleur en structuur? Donkere aarde bevat voldoende organisch materiaal. Lichte 
aarde bevat minder voedingsstoffen. Zware aarde zal snel doordrenkt raken en moeten worden omgespit.  
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Op dit kaartje wordt de verdeling van de grondsoorten over 
Nederland aangegeven. Zo kun je globaal vaststellen op wat 
voor soort grond je van doen hebt. Houd er wel rekening mee 
dat er per plaats verschillen kunnen zijn. Dicht bij een polder, 
kan bijvoorbeeld zand én kleigrond voorkomen.  
 
Met een eenvoudige test wordt al veel duidelijk. Neem wat 
aarde op de hand een probeer er een balletje van te maken. Als 
het uiteenvalt is het zandgrond. Als het nogal korrelig aanvoelt 
maar er wel een balletje van kan worden gemaakt, is het leem 
of löss. Als het kleverig is en gemakkelijk tot een balletje kan 
worden gevormd, is het kleigrond. 
 
Hieronder vind je een beschrijving van de in Nederland meest 
voorkomende grondsoorten.   
 
Kleigrond 
Kleigrond is te herkennen aan 
een gladde structuur waarin 
geen of weinig zanderige delen 
zitten. Kleigrond voelt in de 
winter vochtig en glibberig 
aan. In de zomer verandert de 
grond in harde kluiten. 
 

 Voordelen: Kleigrond is rijk aan voeding en houdt water goed vast. De grond kan goed verteerde delen van planten of dierlijk 
afval opnemen. Dit materiaal (compost en mest) maakt de grond na verloop van tijd korreliger en gemakkelijker te bewerken. 

 Nadelen: Als ze nat zijn kleven de fijne deeltjes aan elkaar en vormen zo een dichte massa die nauwelijks zuurstof doorlaat. 
Daarom is klei vaak moeilijk te bewerken. Natte kleigrond blijft in het voorjaar lang koud. Zaden kiemen daardoor later. 

 Verbeteren: Kleigrond wordt verbeterd door er compost en organische meststoffen door te werken. Als dit niet voldoende is, 
is draineren noodzakelijk. 

 
 

Zandgrond 
Deze is gemakkelijk te herkennen aan een lichte kleur en aan het feit dat de deeltjes uit 
elkaar vallen.  
 
 Voordelen: Zandgrond is gemakkelijk te bewerken en onkruid laat zich gemakkelijk 

verwijderen. De grond warmt snel op waardoor zaden sneller kiemen. 
 Nadelen: De grond bevat weinig voedsel en kan weinig water vasthouden. Hierdoor zullen 

voedingsstoffen snel uitspoelen en de wortels nauwelijks bereiken. Daarnaast kan 
zandgrond ook heel zuur zijn. 

 Verbeteren: Zandgrond wordt verbeterd door er compost en organische meststoffen 
door te werken. Op termijn zal de grond daardoor beter in staat zijn water vast te 
houden. Desondanks zullen planten in droge periode vaak water moeten krijgen. 

 
Veengrond 
Veengrond is bijna zwart en sponsachtig. 
 
 Voordelen: Veengrond bestaat uit bijna verteerd, plantaardig materiaal. Als ze niet te nat is en 

er op tijd kalk aan wordt toegevoegd, kan veengrond heel vruchtbaar zijn. 
 Nadeel: Veengrond is meest al (erg) zuur en vaak ook erg nat. 
 Verbeteren: Drainage kan noodzakelijk zijn. Kalk verlaagt de zuurgraad. In het voorjaar mesten 

zal de grond verbeteren. 
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Löss en zavel 
Löss is zeer geschikte tuingrond. De korrelgrootte ligt tussen zand en klei in. Löss heeft een 
hoog kalkgehalte waardoor ze minder geschikt is voor zuurminnende planten. 
Zavel is de meest ideale grondsoort. Deze komt verspreid in Nederland voor. Zavel heeft een 
laag kleigehalte en is vaak rijk aan humus, goed te bewerken en goed doorlatend.  

  
  

De ideale tuingrond 
Veel mensen zien de keus van grond en bemesting als een zaak van levensbelang, waarvan het voortbestaan van je tuin volledig 
afhangt. Termen als "microklimaat" en “biologisch evenwicht” maken het nog veel ingewikkeld. Laten we duidelijk zijn: je kunt hier 
geen fouten maken. Je kunt wel een keuze maken die voor jou niet goed uitpakt. Maar dan begin je volgend jaar toch gewoon weer 
opnieuw……. 
 
Wat is ideaal? 
De ideale tuingrond is een goede mix tussen vochthoudend vermogen, fijnheid van 
materiaal en luchtigheid. De wortels van een plant moet voldoende worden omsloten 
om vocht op te nemen en stevigheid aan de plant te geven zonder dat er rotting gaat 
optreden door zuurstofgebrek. 
 
Dat betekent dat je de bestaande grond moet verwennen met organische stof  
(geen kunstmest!) om blijvend te zorgen voor een combinatie van vochthoudend  
vermogen, fijnheid en luchtigheid, maar ook om nuttige schimmels, bacteriën en bodeminsecten te voeden. In zo'n klimaat voelt een 
plant zich optimaal en gaat samenwerking aan met de omgeving. Die organische stof kan van alles zijn: compost (plantaardig), guano 
(vogelpoep), mest van planteneters, champginonaarde (restproduct van paddenstoelenteelt) en de zogenaamde destructiemest 
(bloedmeel, beendermeel, ledermeel, hoornmeel etc). Een combinatie van deze mesten is optimaal, waarbij compost niet snel teveel 
gegeven kan worden. Deze organische mesten geven aan de plant ook direct de mineralen die hij nodig heeft: stikstof, fosfor, kali, 
magnesium (N, P, K en Mg) en sporenelementen (mineralen die de plant in kleine hoeveelheden nodig heeft). Fijn gedolven 
gesteenten zoals basaltmeel geven de bodem en dus de plant nog extra sporenelementen. 
  

Het pH-verhaal 
De zuurgraad van de bodem (pH) is belangrijk voor een optimale groei. Hoe 
zuur of basisch je grond is, kun je niet raden. Dat moet je testen. Neutrale 
grond met een pH tussen 6-7 is het meest ideaal voor bodemleven en 
groententeelt. Is de pH lager, dan is de grond zuur. Is hij hoger, dan is de 
grond basisch. 
 

Wil je zo gemakkelijk en natuurlijk mogelijk tuinieren? Pas je dan aan de heersende zuurgraad aan qua beplanting (geen hortensia’s 
dus op kalkrijke grond!).  
 
Wil je de zuurgraad toch beïnvloeden, dan doe je dat zo: 
 Van zuur naar neutraal (van een lage naar een gemiddelde pH): het strooien van kalk (Ca, niet te verwarren met kali = K). Kalk 

zorgt voor een betere opname van de belangrijkste bouwstoffen van de plant, maar te veel kalk is vooral voor veel planten niet 
goed. Gebruik altijd organische kalk, deze tast de levende organismen in de grond niet aan.  

 Van neutraal naar zuur (van een gemiddelde naar een lagere pH): veel planten gedeien alleen in een zure grond. Vaak zijn dit 
planten dit van nature in een bosrijke omgeving groeien. Denk hierbij aan camellia, lupine, rhododendrons, azalea’s, bosbessen, 
etc. Je kunt de grond zuurder maken door er veel turf, veenmos of eikenbladcompost doorheen te werken. Speciale mest voor 
rhododendrons werkt ook goed. 

 Van basich naar neutraal (van een hogere pH naar een gemiddelde pH): Werk 
veel (eikenblad)compost en een beetje turf (niet te véél) door de grond. Een pH-
waarde van tussen 6-7 geldt als neutraal. 

 Van neutraal naar basisch (van een gemiddelde naar een hogere pH): veel planten 
gedeien juist beter in basische (kalkrijke) grond. Vaak zijn dit planten dit van 
nature aan de kust groeien, of in de bergen. Denk hierbij aan echinops, 
kruisdistel, crambe, zeekraal, etc. Je kunt de grond basischer maken door er veel 
kalk, gedroogde zeewier en schelpen doorheen te werken. 
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 Van zuur naar basisch (van een lage naar een hoge Ph): Niet aan te raden, maar als je het persé wil – gebruik extra veel kalk, 
gedroogde zeewier en schelpen. En als je er de hand op kunt leggen: veel duinzand. 

 Van basisch naar zuur (van een hoge naar een lage pH): Netzomin aan te raden. Werk extra veel turf en, als je eraan kunt 
komen, veengrond door de bodem heen. 

  
Spitten: liever niet 
De organische stof, die in de bovenlaag hoort, geeft het beste mineralen door aan de plant. Bij 
onderspitten ben je die telkens weer kwijt. Die toplaag bevat ook een veilige woning voor nuttig 
bodemleven, dat zorgt voor gangenstelsels en een rustige vertering van organisch materiaal.  
 
Spitten zorgt voor minder regenwormen en andere nuttige bodemdiertjes, spitten doorbreekt 
nuttige, draadachtige schimmels, waardoor er minder evenwicht is tussen schimmels en bacteriën, 
spitten (zonder mulchen) zorgt voor een hardere bovenlaag en uiteindelijk juist dichtere grond 
(verslemping). In dit zuurstofarmere klimaat ontstaan ziekteverwekkers makkelijker.  

Kortom: je denkt lucht te brengen, maar je bereikt het tegenovergestelde. Een "levende" 
bodem zorgt namelijk voor een duurzamer gangenstelsel, waardoor planten diep kunnen 
wortelen. Genoeg argumenten om accuut met spitten te stoppen, toch? Mocht je er nog 
één nodig hebben: niet spitten is véél beter voor je rug! 
 
Het werken met bijvoorbeeld woelvorken is een goed alternatief van spitten. Het 
bodemleven neemt hierdoor juist enorm toe. Voeg daar nog aan toe het bedekken van de 
grond met plantafval (pas gewied onkruid, gemaaid gras of andere mulch) en je krijgt een 
mooi en gezond bodemklimaat. 
  
Groenbemesting 
Omdat we de meeste gewassen die als groenbemesting worden gebruikt niet eten, komen we deze in het dagelijks leven dan ook niet 
tegen. Daarnaast is het gebruik van groenbemesters van oudsher een dingetje van de akkerbouwer (de boer dus) en niet van de 
tuinder. Eigenlijk is dat jammer, want ook de moestuinier heeft veel baat bij groenbemesting.  
 
Eigenlijk dekt deze term de lading niet. Een beter woord is: bemestingsplanten. Enkele werkingen en voordelen op een rij: 
 
 Als je na de oogst geen teelt meer wilt beginnen is het beter voor het bodemleven om de grond “bedekt” te houden en dat kan 

heel goed met bemestingsplanten.  
 Deze planten leveren na enkele maanden groei of na de winter een flinke impuls voor de composthoop. Afgemaaide planten als 

mulch laten liggen mag ook.  
 Gezaaid in de herfst houden de vorstbestendige soorten de nog aanwezige mineralen in zich op als voeding, die na het maaien of 

afsterven weer vrijkomen. Anders zouden deze mineralen in de winter deels uitspoelen.  
 Door de beworteling van deze planten verbetert de structuur van de grond, 

wordt overmatig vocht sneller verwerkt en waait bij droge winters de 
humuslaag niet weg.  

 Sommige bemestingsplanten hebben een nevenwerking tegen teveel 
ziekmakende aaltjes in de grond.  

 Vlinderbloemige bemestingsplanten zoals lupinen en klavers binden stikstof 
in de lucht in knolletjes aan de wortel, met dank aan de bacteriën van het 
geslacht Rhizobium... Deze stikstof komt ter beschikking van de plant voor 
een volgende teelt als je de bemestingsplanten afmaait.  

 Door begroeiing van een door jou gepland gewas zullen niet-geplande planten 
(in de volksmond meestal “onkruid” genoemd) minder kansen krijgen.  

 
Deze soorten kun je als bemestingsplanten gebruiken: Bladrammenas,  

Gele mosterd, Bladkool, Raaigras, Winterrogge, Soedangras, vrijwel alle soorten Klaver, Wikke, Bijenvoer; Afrikaantjes, Rogge, 
Esparcette, Honingklaver, Luzerne, Rolklaver, Bittere en Zoete Lupine, Serradelle. 
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Uitbundige bloembakken 
Wat is de ideale grond voor bloembakken? Daar heerst immers een alles behalve natuurlijk evenwicht. Biologische tuinaarde en 
potgrond lijken het beste. Eventueel kan hier wat klei worden bijgemengd, dat houdt extra vocht vast. Bedek deze grond zoveel 
mogelijk bedekt met mulch of split tegen uitdroging van het oppervlakte. Jaarlijks een dunne laag verse potgrond aanbrengen en 
regelmatig mesten houden je bloembakken gezond. Wormen- en champignonmest zijn ook heel goed. Als je heel fanatiek bent, kunt 
je zelfs wormen vangen en hopen dat ze zich settelen. Zij maken de grond in de potten luchtiger. Als laatste nog even iets over 
water: geef je bloembakken over het hele oppervlakte water en niet alleen dicht bij de plant. Niet alleen een tekort aan water is 
een belangrijke oorzaak van het mislukken van containerteelt (in de zomer). In de winter is juist een goede afwatering heel 
belangrijk…….. 
 
 

Hotbeds 
In Nederland zijn ze niet zo bekend, maar het gebruik van zogenaamde "hot beds" is in Engeland als sinds Koningin Victoria een 
beproefde methode om succesvol planten te kweken die warmte nodig hebben, zoals komkommers en meloenen. Of om seizoenen 
voor gewassen te verlengen. Maar wat is dat nu eigenlijk, zo'n hot bed? De techniek is eigenlijk heel simpel maar wel effectief. Je 
maakt een hoop van materialen die warmte genereren en dekt die af, zodat de warmte niet kan ontsnappen. Daarbovenop plant je de 
gewassen. Je hoeft niet te investeren in dure materialen. Het werkt zó: 
 

    
 
Stap 1: Het materiaal 
Verse stalmest, liefst paardenmest, is ideaal. Vraag ernaar bij een manege in de buurt, die willen er graag vanaf. Paardenmest is 
vooral ook geschikt omdat het niet (al te erg) stinkt. Geitenmest kan ook, maar niet in gebieden waar de Q-koorts heerst. Koe- of 
varkensmest heeft minder de voorkeur maar is altijd nog beter dan kippenmest dat te veel stikstof heeft en daardoor niet 
geschikt is. Mocht je het gevoel hebben dat het mengsel te veel warmte afgeeft, mix er dan bladeren of stro doorheen om het 
warmteproces te stabiliseren. 
 
Stap 2: Gooi het op de grote hoop 
Graaf een kuil van de gewenste afmeting en ongeveer dertig cm. diep. Vul deze met de 
mest/stro mix. Sprenkel er water overheen als het te veel uitdroogt. Schep het iedere paar 
dagen om tot er geen stoom meer vanaf komt. Maak in de tussentijd met planken en paaltjes een 
bak van minimaal 35 cm. diep.  
 
Stap 3: De toplaag 
Na een paar dagen zal de temperatuur in de bak zich gestabiliseerd hebben, zo rond de 20 
graden Celsius. Dit is het moment waarop je hem afdekt met een laag grond of compost van zo'n 
15 cm. dik. Je kunt een een plastic, of glazen, kasje eroverheen zetten, maar dat hoeft niet 
persé. 
 
Stap 4: Planten 
Na enige dagen kunnen de jonge planten direct in de grond worden geplant. Je kunt ook een  
plantgat graven, die vullen met compost en dan planten (als je bang bent dat de mest de worteltjes zal verschroeien). 
 
Wanneer je het goed doet, geeft een hot bed gedurende drie maanden warmte af. Je kunt deze periode verlengen door af en toe 
nieuwe mest door de grond te werken. 
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Onder een dekentje van mulch…… 
Mulchen betekent niets meer of minder dan het afdekken van de grond. Een lichtdichte mulchlaag (bijvoorbeeld karton of 
landbouwplastic) kan gebruikt worden om wortelonkruid kapot te krijgen in een overwoekerde tuin. Later, als de wortelonkruiden 
overwonnen zijn, gaat het vooral om het terugdringen van de (ontkiemende) onkruidzaden die in de grond aanwezig zijn. Die raken 
namelijk ontmoedigd als ze eerst door een mulchlaag moeten groeien. Maar dat is niet het enige voordeel. Het organische materiaal 
waarmee je de grond bedekt, zal langzaam verteren. Met als gevolg dat het humusgehalte verbetert en er voedingsstoffen 
vrijkomen. Afdekken beschermt de grond ook tegen uitdrogen, waardoor watergeven minder nodig is. Een flinke laag mulch 
aanbrengen geeft je dus niets dan voordelen. Nou ja, vooruit dan, én een zere rug……. 
 
De meest algemene materialen waarmee je kunt mulchen op een rij: 
 

 Houtsnippers: Wie bomen in zijn tuin heeft, heeft in het voorjaar meestal veel grof 
snoeiafval. Je kunt de takken versnipperen in een hakselaar en gebruiken als mulch. 
Omdat hout bij het verteringsproces stikstof aan degrond onttrekt, zijn houtsnippers 
in principe niet geschikt voor het mulchen van eenjarige planten (die stikstof hard nodig 
hebben). Daarnaast zijn houtsnippers uitstekend te gebruiken bij bessenstruiken en als 
halfverharding voor paden. 

  
 
 Cacaodoppen: Cacaodoppen zijn de schillen van cacaobonen, dus afval van de 

chocolademakerij. Ze komen van ver, maar omdat cacaobonen pas na aankomst in 
Europa geschild worden, ontstaat dit afvalproduct feitelijk dichtbij. Cacao-doppen 
zijn rijk aan voedingsstoffen, die bij een regenbui in de grond terecht-komen. De 
heerlijke chocoladegeur brengt (schadelijke) insecten in de war en slakken vinden het 
niet prettig om over de grove cacaodoppen te kruipen. Grootste nadeel van de 
cacaodoppen is de hoge prijs. Gebruik ze daarom spaar-zaam, bijvoorbeeld bij planten 
die veel belagers hebben en/of planten die profi-teren van de extra voeding, zoals 
kolen. Voor hondenbezitters is het zeer belangrijk om te weten dat honden de 
cacaodoppen soms eten en daar heel ziek van kunnen worden. 

 
 

 Champost: Champost (ofwel champignonmest) is het substraat waarop champignons 
worden geteeld. Het bestaat voornamelijk uit paardenmest, gips, kippenmest en stro. 
Na de oogst van de champignons wordt het substraat verhit tot 70 Celsius, waardoor 
alle ziektekiemen en onkruidzaden worden gedood. Door de toevoeging van gips is 
champost rijk aan kalk en dat maakt het minder geschikt voor kalkrijke gronden. Voor 
zure grond is dit juist een voordeel. Champost heeft een mooie structuur en is 
gemakkelijk te verwerken. Het kan bij bijna alle planten worden toegepast. 

  
 Plantenresten: Ook onkruid leent zich prima als mulch, mits er nog geen zaden 

gevormd zijn. Gewoon eruit trekken en tussen de groenten of sierplanten op de grond 
leggen. Doe dit bij voorkeur op een warme zonnige dag, want dan verwelkt het 
uitgetrokken onkruid snel. Daarnaast kunnen ook de resten van geoogste groenten als 
mulch dienen. De brede oneetbare bladeren van rabarber bijvoorbeeld, zijn heel 
geschikt om de grond mee te bedekken. 

  
 Compost: Omdat een kleine composthoop niet de vereiste temperatuur bereikt om 

ziektekiemen en onkruidzaden te doden, is eigengemaakte compost meestal minder 
geschikt als mulch. Het composteren van gft-afval door de gemeente gebeurt bij een 
hoge temperatuur, waardoor het grotendeels vrij is van onkruidzaden. De meeste 
gemeenten bieden deze compost gratis aan. Bij het gebruik van eigen compost kan 
het mulchen in twee lagen een oplossing zijn: eerst een laag compost, dan een laag 
onkruidvrij materiaal, bijvoorbeeld stro. De bovenste laag zorgt ervoor dat de 
ontkiemende zaden uit de compost ontmoedigd worden. Ze raken uitgeput als ze door 
een tweede laag heen moeten groeien. 
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 Stro: In tuincentra en dierenwinkels worden zakken stro verkocht, maar als je een 
grotere hoeveelheid nodig hebt, is het meestal voordeliger om bij een boer in de 
buurt, een manege of via marktplaats een hele strobaal te kopen. Voor tere plantjes 
is stro te grof, maar voor grotere groenten prima. Traditioneel wordt het gebruikt 
rond aardbeien en het is ook ideaal om de grond rond courgettes en pompoenen mee 
te bedekken. Omdat de  vruchten dan op het stro in plaats van de grond komen te 
liggen, is de kans op rotten aanzienlijk kleiner. Ook bij de teelt van aardappels 
bewijst stro z’n nut. Aardappels worden 
namelijk groen als ze vlak onder de oppervlakte groeien (en daardoor blootgesteld 
worden aan licht). Een strolaag voorkomt dit.  

 
 

 Grasmaaisel: Wie een gazon heeft, zal geen gebrek aan grasmaaisel hebben. 
Verspreid dit in een dunne laag tussen planten, in plaats van het weg te gooien. 
Grasmaaisel kan zowat bij alle groenten worden gebruikt, maar het mag nooit een 
dikke laag in één keer zijn, want dan verandert het in een slijmerige, stinkende 
massa. 

  
 
 

Lasagne-tuinieren 
Een tuin aanleggen doe je natuurlijk het liefst op een stukje grond dat geheel onkruidvrij is (en blijft). Dat is een droom die nooit 
zal uitkomen, dus zul je zelf een oplossing moeten verzinnen. Lasagne-tuinieren is zo’n oplossing.  
 
Lasagne-tuinieren betekent feitelijk: tuinieren in laagjes, in verhoogde plantbedden. De lagen kunnen verschillen al naargelang het 
materiaal dat je voorhanden hebt. De onderste laag is echter altijd een (heel) dikke laag karton die afgedekt wordt met allerhande 
soorten groenafval. Hiertussendoor worden, ingeval van zéér hardnekkig onkruid, nog enkele lagen karton aangebracht. De toplaag 
bestaat uit tuinaarde. Bij deze manier van tuinieren is spitten natuurlijk uit den boze…… 
 

 
 
 

 

Tuinturf 

Verbrand hout 
 

Bladaarde 
 

Paardenmest 
 

Champost 
 

Tuincompost 
 
Karton 
Grond 
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Op de grote (compost)hoop  
Compost is het resultaat van een proces waarbij micro-organismen ervoor zorgen dat plantenreste worden omgezet in een 
waardevolle voedingsbron voor andere planten. Compost heeft  interessante eigenschappen.  
Nadat het in de grond is getrokken verandert het de structuur ervan, zodat 
deze lichter wordt en vocht beter vasthoudt. Ook worden voedingsstoffen 
langer bewaard en meer geleidelijk aan de planten afgegeven. Daarnaast heeft 
het een isolerende werking, waardoor wortels minder last hebben van 
temperatuurverschillen. Planten die in een compostrijke bodem staan zijn 
sterker en gezonder en zijn opvallend minder vatbaar voor ziekten.  
 
Bacteriën, schimmels, pissebedden en compostpieren lossen elkaar af in het 
vanzelf, je hoeft er in principe niets voor doen ...  
 
Welke stoffen kun je composteren?  
Je kunt afval van fruit en groenten gebruiken, maar ook andere plantaardige resten. Een kleine opsomming: aardappelschillen, afval 
van groenten en fruit, biologisch afbreekbare verpakkingen, bladeren, dennennaalden, doppen van noten, eierschalen, koffiefilters, 
hooi, kamerplanten, koffiedik, snijbloemen, stro, takjes, theebladeren, theezakjes (labeltjes eraf), uitwerpselen van planteneters, 
versnipperd snoeihout.  
  

Gehakte bladeren 

Aarde 
Tuinturf 

 
Gemaaid gras 

Bloedmeel 

Stro 

Keuken-afval 

Tuinturf 

Gehakte bladeren 

Gemaaid gras 

Tuinturf 

Gehakte bladeren 

Oude paardenmest 

Karton 

Compost 

As 
Tuinturf 
 
Gehakte bladeren 
 

Tuinturf 
 
Gemaaid gras 
 
 
Tuinturf 
 
Compost 
 

Tuinturf 
 
Paardenmest 
 
 
Tuinturf 
Dikke laag karton 
Bodem 
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Zorg voor zo veel mogelijk diversiteit te zorgen en meng de verschillende materialen 
goed. Je kunt een onderscheid maken tussen enerzijds groen, vochtig materiaal 
(zoals bladeren, groenten en fruit) en anderzijds bruin materiaal (zoals hout, 
notendoppen, koffiegruis). Een compostvat moet zowel groen als bruin materiaal 
bevatten, liefst van beide even veel.  
 
Deze materialen mogen beslist niet worden gebruik: gekookte groenten of 
aardappelen. aarde, as, beenderen, blik, reinigings-middelen, dierlijk afval, distels en 
ander onkruid, houtskool, ijzer, kattenbakvulling, kunststof, metaal,  olie, saus,  
snoeihout van meer dan 2 cm. dik, stenen, 
volle stofzuigerzakken, timmerhout met 
verf, vernis of impregneermiddel,  

uitwerpselen van vleeseters, vet, vlees, wegwerpluiers, zand.  
 
Compostcontainers  
Compostvaten, ook wel compostcontainers genoemd, zijn in alle maten en kleuren te krijgen 
in een tuincentrum. Plaats de compostcontainer op een zonnige plek, want warmte versnelt 
het proces. Een compostcontainer verspreidt over het algemeen geen geur, maar zet hem 
voor alle zekerheid toch maar achter in de tuin…   
 
Maak zelf een composthoop  
In plaats van een compostcontainer te kopen kunt je er ook zelf één maken. Die is minder mooi maar veel goedkoper en even 
effectief. Maak een kubusvormige constructie van hout en bevestig kippengaas op drie van de vier zijkanten. Houd er rekening mee 
dat er na verloop van tijd behoorlijk veel druk op het gaas zal komen te staan.  
 

Maak op dezefde wijze een los vierde paneel dat als "deur" fungeert. Plaats aan de 
binnenkant van het gaas wat stukken karton en leg bovenop steeds een stuk plastic 
of karton om te beletten dat het compost uitdroogt.  
 
In een composthoop kun je best beginnen met een laag van 10 cm. dik die bestaat uit 
tamelijk grof materiaal. Zo voorkom je de vorming van luchtdichte en rottende 
lagen. Breng daarna eventueel een laagje magnesiumhoudende landbouwkalk aan en 
voeg daarboven alle mogelijk composteerbare stoffen toe, luchtig en goed 
vermengd. Om de 20 cm. kun je desgewenst een laagje kalk toevoegen om het proces 
wat te versnellen, maar dat is geen verplichting.  
 

Een composthoop moet bovenaan afgedekt zijn om uitdroging te voorkomen. Na enkele maanden zal de temperatuur in de hoop gaan 
dalen omdat de zuurstof is opgebruikt. Haal de hoop daarom regelmatig zoveel mogelijk door elkaar met een riek en dek hem 
opnieuw af.    
 
Zuurstof in de compostcontainer  
Deze is onontbeerlijk. Een goede luchtcirculatie is dus onontbeerlijk. Warme lucht stijgt weliswaar vanzelf maar als je te veel vast 
of nat materiaal ineens toevoegt, kan dit een ondoordringbare laag vormen. Daarom is bijvoorbeeld gras uit de opvangbak van de 
grasmaaier niet erg geschikt. Als je het toch in het compostvat kwijt wil, zorg er dan voor dat het goed met andere, lossere 
materialen vermengd is en gebruik het in kleine hoeveelheden. Elke compostcontainer heeft onderaan gleufjes om de lucht te laten  
binnenstromen. Het is een goed idee om op de bodem eerst een dikke laag takjes of gehakseld snoeiafval te leggen om te 
voorkomen dat deze ze na verloop van tijd zouden dichtslibben met zachte substantie.   
 
Temperatuur en vochtigheid  
Hoge temperaturen versnellen het composteringsproces. Gedurende warme 
periodes in de zomer kun je de inhoud van het compostvat bijna zienderogen 
zien afnemen. In de winter daarentegen lijkt het alsof er helemaal niets 
gebeurt. Compost is het meest actief in de eerste helft van het compos-
teringsproces. De temperatuur in een compostvat kan dan gemakkelijk 
stijgen tot 60 à 70 graden Celsius.  
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Echter, hoe hoger de temperatuur van het compost is, des te sneller het uitdroogt. De na te streven ideale vochtigheid hangt niet 
alleen af van de temperatuur maar ook van de fase van het composteringsproces en de structuur van het materiaal.  
Om te weten of je water moet toevoegen kunt je een handvol halfrijp compost stevig samenknijpen. Als er totaal geen water 
vrijkomt is de compost te droog; als de compost als tussen je vingers wegglijdt is het te nat. Denk er bij warm weer aan regelmatig 
met een gieter of tuinslang wat water bovenaan uw compostvat toe te voegen, want eenmaal opgedroogd stopt het 
composteringsproces onverbiddelijk.   
 

Wanneer is de compost klaar voor gebruik? 
Na ongeveer een jaar is het compost klaar om in de tuin gebruikt te worden. Het is normaal dat er 
hier en daar nog kleine takjes en brokjes hard materiaal inzitten, en als u van plan bent om het in 
"droge" toestand tussen uw planten te verspreiden en nadien eventueel lichtjes in te werken 
hoeft u zich hier niets van aan te trekken. De kleine stukjes zullen verder vergaan in en op de 
grond tot er totaal niets van overblijft.  

  
Hakselen  
Als je nog geen hakselaar hebt kun je overwegen er één aan te schaffen, eventueel samen 
met de buren of de moestuinvereniging. Tegenwoordig biedt elk tuincentrum meerdere 
modellen aan. In een middelgrote tuin met bomen ga je minstens éénmaal per jaar de 
ongewenste takken te lijf en het is zonde om al dat prima compostmateriaal verloren te 
laten gaan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gooi afgevallen blad niet weg! 
Hoe komt het eigenlijk dat blad verkleurt in de herfst? Dat heeft te maken met het 
korter en kouder worden van de dagen. De boom of plant krijgt het moeilijker om te 
overleven. De groene bladkleur (pigmenten die chlorofyl bevatten) is het resultaat van 
veel licht. Chlorofyl regelt de zuurstofhuishouding van de plant. Als de dagen korter 
en de nachten kouder worden, lukt het de plant niet meer om nieuw bladgroen aan te 
maken. Het blad verliest zijn groene kleur, andere aanwezige pigmenten die niet 
afhankelijk zijn van licht komen dan naar voren. Die breken langzamer af dan het 
groen. Dat zijn de typische herfstkleuren. Koude nachten en warme, zonnige dagen 
leveren de mooiste kleuren op. 
 
  

 
Meer zien? 
School TV: zelf compost maken 
Vroege Vogels: composthoop 
National Geographic: making compost 
Dirt, the movie 
Life in the compost heap 

Compost-bezorgers 
In een composthoop zitten ontelbaar veel diertjes en organismen die met elkaar het afvalverwerkingsproces voor hun rekening nemen. Als je de 
bovenlaag van een lekker werkende hoop omwoelt vallen de belangrijkste werkers al snel op. Het zijn hele kluwens regenwormen, het kleine 
broertje van de soort die in de volle grond leeft. Zij eten van het grove organische materiaal en maken het fijn. De uitgescheiden wormenmest 
kan weer door kleinere organismen verder verteerd worden. 
Ook pissebedden leven massaal in de composthoop en knagen aan het plantaardige materiaal. Pissebedden horen bij de kreeftenfamilie en 
hebben geen longen maar kieuwen. Vandaar dat ze in een vochtige omgeving moeten leven. Verder zitten er nog massa’s mijten (een spinachtige) 
en springstaarten in. 
Schimmels en bacteriën zorgen uiteindelijk voor het omzetten van het verteerde afval in voor de planten opneembare voedingsstoffen.  
 
De profiteurs 
Al dat compostpersoneel is natuurlijk een lopend buffet voor kleine roofdieren. Spitsmuizen en egels bijvoorbeeld: een composthoop is hun 
meest geliefde overwinteringsplek vanwege de temperatuur en de regenwormen. Stel je voor, als je even wakker wordt: ontbijt op bed! Ook 
‘echte’ muizen zoals de bosmuis en huismuis komen er graag. 
Helaas vinden ook ratten in de composthoop een gedekte tafel. Vooral de gekookte etensresten zijn in trek. Fijn gaas (dubbeltjesgaas) kan 
hiertegen helpen, maar moet dan ook op de bodem liggen. Daarnaast moeten deksel en luchtopeningen ook ontoegankelijk zijn. Mocht je ratten 
aantreffen, gooi dan gekookte etensresten in de groene container. 
 
Direct aan de bron 
Pompoen-, courgette-, komkommer- en meloenplanten houden van veel compost, veel vocht én van warme voeten. Met andere woorden, ze doen 
het geweldig als je ze in een composthoop plant! 
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Als de bomen hun kleurrijke herfstmantel afwerpen en de grond, altijdgroene planten en het 
gazon, want de vochtige bladeren kunnen verrotting veroorzaken. Doordat het zonlicht wordt 
tegengehouden, ontstaan er lelijke bruine plekken in het gazon.  
 
Maar bladeren zijn niet overal onwelkom. Zo mag zich een laag tot 10 cm dik ophopen onder 
bomen, struiken, heesters en op in de winter braakliggende bloem- en groentebedden. De 
bladeren kunnen het best voorzichtig met een tuinklauw de grond in worden gewerkt en bedekt  
met wat aarde, zodat ze niet wegwaaien en zodat het ontbindings- 
proces wordt versneld.  

 
Zo zorg je voor een snelle vorming van verse, rijke humus die zal bijdragen aan een hernieuwde 
bloemenpracht in de volgende lente. De snel verrottende bladeren van bloeiende heesters en 
vruchtenplanten zijn het best geschikt voor deze procedure, waarbij de compost in de grond zelf 
wordt gevormd.  
 

Bij deze bijzonder praktische methode om grote hoeveelheden 
bladeren te verwerken fungeren de voedingsstoffen in de 
bladeren en het snoeisel als ecologische bemesting.  
Een deken van bladeren over de planten houdt ze warm en beschermt ze tegen lage temperaturen.  
Vergeet echter niet om overgebleven bladeren in de lente te verwijderen, zodat er voldoende 
frisse lucht en zonlicht bij de planten kan komen.  

 
Een andere goede bestemming voor de bladeren is de aanleg 
van egelnestjes. Hiermee draag je bij aan de bescherming 
van deze dieren, die in sommige landen op de lijst met 
beschermde diersoorten staan. Dit komt voornamelijk 
doordat veel mensen hun tuin zo goed opruimen dat er geen 
plaats overblijft waar egels beschutting kunnen vinden en 
nesten bouwen. Dus laat eens een hoopje bladeren en 
twijgjes liggen.  
Dit kleine dier, dat in de schemering en 's nachts actief is, 
doet er absoluut iets voor terug. Larven, regenwormen, 
spinnen en slakken staan boven aan het menu van deze kleine 
tuiniersassistent. Dus egels kunnen je helpen een deel van je 
tuin vrij te houden van insecten en ongedierte. En omdat 
egels geen groenten lusten, hoef je je geen zorgen te maken 
over je fruit- en groentebedden!  
 
Heb je daarna nog steeds blad over? Vul een vuilniszak, niet 
te vol, met afgevallen en vochtige bladeren. Vochtige 
bladeren bevorderen de omzetting. Knoop vervolgens de 
vuilniszak dicht, prik er een aantal gaten in en plaats de zak 
in de schaduw. 
Tussentijds kan je de zak af en toe omschudden om het 
omzettingsproces te versnellen. Na een jaar is je bladaarde 
klaar en kun je het als mulch gebruiken of mengen met aarde 
bij het planten. 
 
 

  

Wist je dat: 
 mensen die geboren zijn in de herfst langer leven? Uit onderzoek 

blijkt dat mensen die in de herfst zijn geboren gemiddeld een half 
jaar langer leven. 

 veel mensen spinnen koppelen aan herfst maar dat dit niet klopt? 
Spinnen zijn er namelijk het hele jaar. In de herfst zijn de spinnen 
volwassen geworden en dus gemakkelijker te zien. Spinnen worden in 
het voorjaar of in het najaar volwassen (uitgezonderd enkele 
soorten die in de winter volwassen worden). Zodra het kouder wordt 
zie je steeds minder spinnen, ze kunnen namelijk niet tegen vorst en 
gaan op zoek naar een warme plaats. 

 dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden kouder, de grond 
koelt daardoor meer af. De waterdamp die onzichtbaar is en die in 
de warme lucht van de dag zit, condenseert tot dauw, waterdruppels. 

 veel dieren in de herfst voorbereidingen treffen voor de komende 
winter? Vogels en vlinders trekken naar het zuiden, andere gaan 
extra eten om goed voorbereid aan de winterslaap te kunnen 
beginnen. Sommige gaan niet in winterslaap maar leggen wel een 
voorraad aan in de herfst, dan kunnen ze in de winter lekker binnen 
blijven. De worm graaft zich in en de reeën en vossen krijgen 
bijvoorbeeld een dikkere vacht. 

 paddenstoelen ook niet iets is van alleen in de herfst? Paddenstoelen 
hebben vooral een vochtige omgeving nodig en ja daar is de herfst 
natuurlijk ideaal voor. De zomer is wel heel belangrijk voor het zien 
van paddenstoelen in de herfst. Is het nat en warm in de zomer, dan 
zie je veel paddenstoelen. Een droge, koude zomer geeft weinig 
paddenstoelen. Maar je kunt dus het hele jaar door paddenstoelen 
zien, behalve bij langdurige droogte in de zomer en veel vorst in de 
winter. 

 herfst een moeilijk rijmwoord is? Probeer maar eens wat te rijmen 
op het woord herfst……. 

 
Meer zien? 
Wat te doen met al dat blad 
Afgevallen herfstblad 
Een bladkorf maken 
Ecologische tuin in de herfst 
Waarom kleuren de bladeren? 
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Het begint bij de wortel 
De wortel is het ondergrondse deel van de plant, waarmee deze water en 
opgeloste voedingsstoffen uit de bodem opneemt. Ook zorgt de wortel voor de 
verankering van de plant in de grond.  
De meeste planten hebben wortels, maar er zijn ook planten zonder wortel, zoals 
het wortelloos kroos. Ook zijn er parasitaire planten zoals vogellijm, die hun 
wortels in een andere plant hebben en daar hun water en minerale 
voedingsstoffen uithalen. 
 

Wortels groeien in de richting van de 
zwaartekracht, dus gewoonlijk naar beneden. 

 
Alles in verhouding 
Een plant 'probeert' een bepaalde spruit/wortelverhouding te handhaven. Als een deel van de 
bovengrondse delen afgevreten of beschadigd raken wil de plant dit zo snel als mogelijk te 
herstellen door het verminderen of stoppen van de wortelgroei en soms zelfs gedeeltelijk 
afsterven van het wortelstelsel, zodat alle energie in hernieuwde stengel en bladvorming kan 
gaan zitten. Bij beschadiging of gedeeltelijk afsterven van het wortelstelsel treedt het 
omgekeerde op. 

 
Het wortelgestel 
Het samenstel van wortels van een plant wordt het wortelgestel genoemd. Het wortelstelsel uit vier delen: 
 de wortel = de uitgegroeide kiemwortel 
 de zijwortel = een vertakking van de hoofdwortel 
 het wortelmutsje of calyptra = bescherming rond het tere worteluiteinde 
 de wortelharen of rizoïden = haarfijne uitgroeiingen op de wortel. 
 
1. Tijdens de kieming komt als eerste het kiemworteltje naar buiten. Op dit 

kiemworteltje worden als eerste wortelharen gevormd. 
2. Door vertakking van de hoofdwortel worden zijwortels gevormd. Door verdere 

vertakking van de zijwortels ontstaat een wortelgestel.  
3. Tweejarige plantensoorten slaan gedurende het eerste groeiseizoen reservestoffen op in 

de wortel(s). De bovengrondse delen sterven aan het eind van het eerste groeiseizoen vaak 
af. In het tweede jaar gebruikt de plant de reserve stoffen uit de wortel(s) om opnieuw uit 
te lopen en bloeistengels te vormen.  

 
Planten 'zoeken' met hun wortels naar water en voedsel. Als het grondwater bij droogte niet te 
snel zakt kan de wortelgroei dit bijhouden en de waterbehoefte uit het grondwater blijven 
aanvullen. In droge grond, bij voldoende voedsel, vormt de plant een uitgebreid wortelgestel 
zowel in de breedte als in de diepte. Als na een droogteperiode de grond weer nat wordt, vormt 
de plant direct nieuwe wortels in de vochtige plekken. In voedselarme grond is het wortelgestel 
uitgebreider dan in voedselrijke grond. Op voedselrijke plekken (mestkluiten) in de grond 
worden meer wortels gevormd. 

 
Concurrentie, tolerantie en symbiose 
Wortels van dezelfde plant, maar ook wortels van verschillende planten van dezelfde soort vergroeien nogal eens met elkaar, 
waardoor ziekten van de ene naar de andere plant kunnen worden overgedragen. 
 
De verschillende plantensoorten concurreren met elkaar om de voedingsstoffen in de grond. Diepwortelende en oppervlakkig 
wortelende soorten leven vaak in harmonie samen. Planten kunnen elkaar door uitscheiding van bepaalde stoffen uit de wortels 
negatief of juist positief beïnvloeden. Ook oefenen ze via hun wortelstelsel invloed uit op het bodemleven.  
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Vlinderbloemigen, zoals de tuinboon, leven in symbiose met de 
wortelknobbelbacterie. Deze bacterie (Rhizobium sp.) stimuleert de wortels 
tot het vormen van knolletjes, waarin de bacteriën zitten. De bacterie is in 
staat de stikstof uit de lucht te binden, zodat deze beschikbaar komt voor 
de plant. Hierdoor kunnen vlinderbloemigen op stikstofarme gronden 
groeien. In ruil daarvoor profiteert de bacterie van de fotosynthese van de  
plant. Andere plantensoorten zijn voor het overleven aangewezen op symbiose met een bodemschimmel. 
 

    
Penwortel Adventiefwortels Hechtwortels Luchtwortels Trekwortels 
 
Soorten wortels 
Er zijn verschillende soorten wortels, en ze zitten lang niet altijd onder de grond! Zo onderscheiden we: 
 Er zijn plantensoorten die een sterke hoofdwortel,  penwortel genoemd, hebben.  
 Stengels, stengelstukjes, bladeren en bladstukjes kunnen onder bepaalde omstandigheden wortels maken. Deze wortels heten 

adventiefwortels.  
 Bijwortels en hechtwortels die (zoals bij de klimop) enkel uit de stengel ontstaan en zorgen voor hechting aan het oppervlak 

waaraan de plant zich vasthecht. 
 Sommige plantensoorten kunnen op de knopen van de stengel luchtwortels maken, die zeer lang kunnen worden. Als deze wortels 

de grond raken, groeien ze verder de grond in.  
 Trekwortels zijn wortels die zich kunnen verkorten door zijdelingse strekking van de cellen. Hierdoor kunnen knollen en bollen 

dieper de grond in worden getrokken. 
 Een ademwortel is een door de wortels gevormd kegelvormig orgaan dat boven de grond of het water uitsteekt, waardoor 

planten die in het water staan kunnen beschikken over lucht. Het meest typische voorbeeld hiervan is de mangrove-boom. 
 Plankwortels zijn wortels die stervormig, bovengronds onderaan een boom zitten en deze meer stevigheid geven. Ze komen 

vooral voor bij bomen in het tropische regenwoud. Ook de in Europa voorkomende fladderiep kan plankwortels vormen. 
 Bij sommige soorten bomen komen op de stam veel stekels voor. Deze stekels zijn ontstaan uit adventiefwortels, waarvan de 

worteltop en het wortelmutsje vervangen zijn door een scherpe punt. 
 Knolvormige wortels: bij onder andere rode biet en koolraap is de bijwortel knolvormig verdikt. Niet te verwarren met een 

stengelknol (zoals knolvenkel).  
 Bij sommige houtgewassen ontstaan er knoppen aan de wortels. Als hieruit jonge takken groeien, spreken we van wortelopslag.  
 

     

Ademwortels Plankwortels Stekels Knolvormige wortel Wortelopslag 
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Wat knaagt er aan mijn wortels? 
 
Larve Taxuskevers 
De taxuskever richt schade aan de bladeren van bomen en planten. Dit is niet zeer ernstig 
voor het gewas, het is alleen minder fraai. De larven van de taxuskever, veroorzaken echter 
veel meer schade in bomen, hagen en sierplanten. De vrouwtjes leggen vanaf mei 500 eitjes, 
welke na 8-20 dagen uitkomen. Deze larven zullen de wortels aanvreten, de larven worden 
weer kevers die weer eitjes leggen. Dit resulteert in nieuwe larven, die in het voorjaar weer 
schade aan kunnen richten. Hierdoor kan de plant twee keer per jaar schade ondervinden. De 
larven vreten aan kleine wortels. Naarmate ze groeien zullen ze steeds grotere wortels, 
wortelknollen en zelfs ontblote schors aantasten. Soms komt het ook voor dat ze de 
wortelhals aanvreten, waardoor de plant omknakt. 
 

Het bestrijden van deze vreters is niet zo makkelijk maar niet onmogelijk. In Boskoop op de 
kwekerijen leggen ze vaak een aantal planken tussen de planten. De larve kruipt hier dan onder 
zodat ze makkelijk gevangen kunnen worden. Ook het loslaten van een paar kippen kan goed 
helpen. Er zijn geen chemische middelen die geschikt zijn voor de siertuin. 
De larve is in de tuin wel te bestrijden met speciale aaltjes, deze kleine wormpjes leven in de 
larve en blijven zich voortplanten tot alle larve opgegeten zijn. Een nadeel van deze methode is 
dat de aaltjes een beperkte houdbaarheid hebben en alleen actief zijn bij een voldoende hoge 
bodemtemperatuur (mei tot september). 

De volwassen kever is eigenlijk niet te bestrijden, hooguit kan men hem vangen door kranten onder de struiken te leggen en te 
schudden aan de planten zodat ze eruit vallen. Ze kruipen echter ook in de grond en zijn ‘s avonds en ‘s nachts actief. 
  
Engerlingen  
Engerlingen zijn de larven van Bladsprietkevers. De volwassen kevers richten op zichzelf geen 
grote schade aan. De Engerlingen zijn echter vraatzuchtige larven die grote schade kunnen 
aanrichten aan de wortels van met name gras, maar soms ook bomen (vooral naaldbomen en 
beuken) en groenten. Deze kunnen daardoor zelfs afsterven. Gras raakt los van de wortels en 
verdroogt, waardoor hele plaggen op te tillen zijn. Secundaire schade ontstaat door de 
beestjes die zich voeden met engerlingen, zoals kraaien, eksters, mollen en egels, waardoor je 
grasmat omgeploegd kan worden.  
De kevers kruipen van april tot juni uit hun popstadium tevoorschijn, en beginnen meteen 
met het eten van bladeren. Ze gaan dan, vanaf het voorzomerseizoen tot medio september, 
eitjes leggen op ca. 10-15 cm diepte.  
Deze komen na ca. 4-6 weken uit en zo zijn de vraatzuchtige Engerlingen geboren. Sommige Engerlingen kruipen gedurende de 
wintermaanden diep onder de grond en komen bij het stijgen van de bodemtemperatuur weer bij de graszode, waar weer grote 
schade wordt aangericht. Bij hele zachte winters kruipen ze niet eens echt weg. Er zijn ook Engerlingen die nooit wegkruipen, maar 
de gehele winter door actief blijven met eten. Het larvale stadium duurt tussen de één jaar tot drie of zelfs vijf jaar, waarna de 
larve verpopt tot een kever.  
 

Er zijn verschillende methoden en producten toepasbaar voor het bestrijden van engerlingen. 
Deze zijn verkrijgbaar in het tuincentrum. Het bestrijden van deze larven gebeurt vooral 
tussen juni en november, wanneer deze plagen de meeste schade toebrengen. Belangrijk is wel 
om rekening te houden met eventuele huisdieren. Sommige producten zijn namelijk niet 
geschikt voor bijvoorbeeld konijnen en andere loslopende (knaag)dieren. Ook het maaiafval 
mag na gebruik enkele weken niet meer gebruikt worden als dierenvoer. 
Maak je liever geen gebruik van bestrijdingsmiddelen? Er bestaan ook natuurvriendelijke 
methoden om van emelten en engerlingen af te komen.  Aaltjes, die behoren tot de groep 
nematoden, zijn de natuurlijke vijand van larven en andere plaaginsecten. Het zijn 
microscopisch kleine wormen die insectenlarven gebruiken als voedselbron en voor de 

voortplanting als broedkamer. Toepassen is simpel; voeg de aaltjes toe aan water en giet dit over de aangetaste plekken in het 
gazon. Enig nadeel is dat aaltjes vaak niet in een tuincentrum worden verkocht. Via internet zijn de helpers echter goed 
verkrijgbaar. 
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Emelten 
Emelten zijn de larven van de langpootmug. Deze heeft normaal gesproken een 
levenscyclus van een jaar. Het volwassen vrouwtje legt ca. 450-1300 eitjes die na 
tien tot veertien dagen uitkomen. De grasmat kan dan flink aangetast worden door 
de vraatzuchtige larven. Emelten zijn taaie, grauwe en pootloze larven. Ze zijn 
ongeveer 2 cm tot 4 cm lang. Als de larve schrikt, trekt ze haar kop terug, maar rolt 
zich niet op. De larvale stadia lopen vanaf half september tot juni van het volgende 
jaar. De larven overwinteren in de grond en gaan in het voorjaar weer door met 
eten. In juni verpoppen ze zich.  
Emelten kunnen temperaturen van -10 graden overleven. Ze leven grotendeels ondergronds in holletjes, maar komen ’s nachts boven 
de grond om te vreten. Ze knagen aan de ondergrondse groene delen van de plant, zoals stengeldelen of aan de wortelhals. Hierdoor 
raakt de plant ernstig verzwakt, of valt zelfs geheel om. Deze omstandigheden worden door emelten zeer gewaardeerd: een 
verzwakte grasmat (smeul), een natte herfst en een zachte winter. Schade door emelten komt voor bij vele gewassen, vooral in 
grasland, maar ook bij bieten-zaailingen, wintertarwe en diverse vollegrondsgroenten.  

Muizen, spitsmuizen, mollen maar vooral spreeuwen en kraaien zijn dol op emelten. Zij 
veroorzaken door het omploegen van de grond extra schade aan met name graslanden. 

 
Emelten kunnen bestreden worden door het gebruik van nematoden (ook wel aaltjes genoemd). 
Aaltjes zijn parasitaire diertjes die de emelten zullen binnendringen en daar een bacterie 
zullen afscheiden waardoor de emelt uiteindelijk dood gaat. Van daaruit vertrekt een nieuwe 
generatie aaltjes op weg naar andere emelten. Wanneer er geen emelten meer zitten sterven 
deze nematoden uiteindelijk uit. 

Een andere en snelle methode ter bestrijding van emelten is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, die je in het 
tuincentrum koopt. 
De beste periode om emelten te bestrijden in het najaar is midden september, op voorwaarde dat de bodemtemperatuur niet lager 
is dan 8 graden. 
 
Ritnaalden  
De ritnaald of koperworm is de larve van een kever uit de familie van kniptorren. De 
kniptor zet in mei-juni haar eitjes vooral af in grasland, (winter-)granen en dicht onkruid. 
In juli en augustus verpopt de ritnaald meestal op 10 - 25 cm diepte in de grond, maar ze 
kunnen ook bovenin onder de begroeiing overwinteren. In het voorjaar worden ze weer 
actief en komen ze omhoog. De larven leven 3 à 4 jaar in de grond om tenslotte te 
verpoppen. De meeste ritnaalden zijn vegetariërs, die vooral aan wortels knabbelen.  

De tot 2 cm lange larve heeft drie paar poten en 
leeft niet alleen van dood organisch materiaal, maar 
ze boren zich ook in vlezige wortels of net onder de 
wortel hals in de  
plant. Jonge planten van onder andere sla, kool, witlof, suikerbieten, mais gaan hierdoor 
verwelken. Daarnaast maken ze door hun gangen onder andere aardappelen en wortels 
onaantrekkelijk. 
 
De bestrijding gaat op dezelfde manier als engerlingen en emelten. Net als bij de bestrijding 
van de taxuskeverlarven, is de kip hier je grootste vriend. 

 
Wortelvlieg 
De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote 
schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. 
Wortelvlieg kun je meestal verwachten tussen half april en half mei. Dan komen de maden 
die in de grond overwinteren tot leven en verpoppen zich. In een seizoen brengen ze 2 of 
3 nieuwe generaties voort. 
In de wortel maken melkwitte maden gangen en gaten, die aanvankelijk in de onderste 
helft, maar later over de volledige wortel terug gevonden worden. De gangen zijn 
vuilbruin tot roestkleurig. Bij ernstige aantasting worden de wortels harig door het 
vormen van zijwortels, het loof verkleurt rood en geel. 
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 Op zandgrond is er veel meer aantasting dan op zware grond. Dat kan niet verholpen worden.  
 Een moestuin in de wind is niet aantrekkelijk voor de wortelvlieg. Die geeft de voorkeur aan 

windstille en beschutte tuinen. 
 Overspan dan het wortelperceel met tuinfleece om de vliegen tegen te houden. 
 De geur van verse mest trekt de vlieg aan. Gebruik bij voorkeur compost voor bemesting. 
 Raak het gewas niet onnodig aan. Daardoor komt de typische geur vrij die de wortelvlieg aantrekt. 
 Vermeng de wortelgeur met andere geuren. Voorbeelden zijn: mengteelt met uien, sjalot of 

bieslook, mulch met sterk geurende kruiden zoals alsem, citroenmelisse, munt, bladeren van ui-
soorten. 

 Druk de grond goed aan na een wiedbeurt. De vlieg legt bij 
voorkeur eitjes in losse grond. 

 Houd de grond bedekt met een mulchlaag, dan kan de vlieg haar eitjes niet leggen. 
 Planten die gezaaid worden in mei en juni zijn aantrekkelijker voor de vlieg dan de planten die 

in maart gezaaid worden. Vroeg gezaaide planten zijn sterker op het moment dat de vlieg 
toeslaat 

 Houd rekening met vruchtwisseling. Wortelen die na andere schermbloemigen op het perceel 
komen, zijn aantrekkelijker. 

 
 

Niet zomaar een schimmeltje…… 
Je zou bijna geen schop meer in de grond durven steken als je wist wat er allemaal krioelt onder je voeten. Al spittend verstoor je 
het samenspel van allerleid bodemorganismen. Bacteriën zeten humus om in voedsel voor planten, gravende diertjes maken de grond 
luchtig en schimmeldraden groeien als een web tussen de bodemdeeltjes en plantenwortels. Nuttige bodemschimmels worden ook 
wel mycorrhizaschimmels genoemd. Deze kunnen tegenwoordig ook in laboratoria worden gekweekt. En ze zijn zelfs voor de 
particulier te koop: in korrelvorm in zakjes (via internet). Ze worden ook steeds meer aan tuinproducten toegevoegd, zoals potgrond 
en graszaad. 
  

Wat zijn dat eigenlijk: mycorrhiza? 
Je kunt deze het beste omschrijven als een samenwerking tussen schimmels en plantenwortels. 
Planten hebben bladgroen, waarmee ze suikers kunnen produceren. Schimmels kunnen dat niet. 
Mycorrhizaschimmels groeien de wortels van planten binnen en tappen daar suikers af. Dat lijkt 
op parasiteren, maar de schimmels geven er heel wat voor terug, zodat ook de plant voordeel van 
de samenwerking heeft. De schimmeldraden dringen diep in de grond door en halen daar 
voedingsstoffen op die de plant zelf nooit zou kunnen bereiken en opnemen. Planten met 
mycorrhizaschimmels aan de wortels groeien dan ook beter dan planten zonder. De naam komt 
overigens uit het Grieks. Mykos betekent schimmel en rhiza staat voor wortel. 

  
Wat heeft een "gewone" tuinkabouter aan mycorrhiza? 
Het lukraak toevoegen van schimmels heeft weinig zin. In begroeide, gezonde tuingrond zijn ze meestal voldoende aanwezig. 
Echter, in een grond zonder planten ontbreken ze meestal. In een "nieuwbouwtuin" kun je er dus veel baat bij hebben. Bij nieuwe 
aanplant kun je de droge korrels in het plantgat strooien. Je kunt de wortels ook dompelen in een vloeibaar schimmelpreparaat. 
 

Bestaande planten kun je revitaliseren door de schimmels via 
kleine boorgaatjes zo dicht mogelijk bij de wortels te brengen. 
 
Nog een voorbeeld: wie verhuist, wil misschien zijn 
lievelingsplanten uit de tuin meenemen. Dat valt nog wel eens 
tegen, vooral als de planten in grond komen waarin te weinig 
geschikte schimmels leven. In de nieuwe tuin slaat de plant dan 
slecht aan. Het toevoegen van de juiste wortelschimmels 
verzacht het trauma. Dat wil trouwens niet zeggen dat je dan 
planten in volstrekt ongeschikte grond kunt zetten. Een plant die 
van zure grond houdt, zal het niet doen in kalkrijke grond. 
Schimmels of niet. 
Ook planten in pot kunnen profiteren van mycorrhiza. 
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Mycorrhizaschimmels en biologisch tuinieren 
Uit proeven is gebleken dat de schimmels planten weerbaarder maken tegen ziektes. Ze zijn ook beter in staat aanvallen van 
plaagdieren af te slaan. Hierdoor zijn minder bestrijdings- en bemestingsmiddelen nodig. 
 
 

In een kringetje 
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel of zwam. Paddenstoelen vormen maar 
een klein deel van de schimmel, waarvan het grootste deel zich onder de grond bevindt in de 
vorm van schimmeldraden. Deze wordt ook wel zwamvlok of (met een moeilijker woord) 
mycelium genoemd.  
 
Wanneer myceliumdraden straalsgewijs, als spaken in een wiel, vanuit het centrum en niet gehinderd door obstakels met eenzelfde 
snelheid kunnen groeien, vormen de bovengrondse vruchtlichamen een in diameter jaarlijks toenemende heksenkring. 
 

In vroeger dagen, toen het ontstaan van heksenkringen nog een mysterie was, 
werd hun voorkomen in de duivelse of mythische sfeer verklaard. Heksen, duivels 
of elfjes lieten ze groeien. Ze kwamen daar voor, waar heksen hun nachtelijke 
cirkeldans uitvoerden. Of het was een schroeiplek van de vlammen of hete adem 
van een vuurspuwende draak. Wee degene, die bij volle maan in de kring stapte, 
of zijn koe binnen de cirkel liet grazen! 

 
De oudste bekende heksenkring, die alleen vanuit een vliegtuigje of luchtballon is waar te nemen of op luchtfoto's is vast te leggen, 
is een kilometer in doorsnee en ongeveer 700 jaar oud. Beroemd zijn de 100 meter in diameter en 300 jaar oude, als olympische 
ringen onderling vergroeide "fairy rings" van de Weidekringzwam, die op de heuvels rondom Stonehenge voorkomen. 
 
Het uitgroeiende mycelium van de Weidekringzwam produceert blauwzuur, 
waardoor het gras aan de buitenkant van de groeicirkel geel verkleurt en 
afsterft, waarna er een kale zone ontstaat. Aan de binnenzijde van de cirkel 
maakt het mycelium met enzymen voedingsstoffen aan, terwijl in dezelfde zone 
in het late najaar ook de vruchtlichamen afsterven en wegrotten. Door lokale 
bemesting wordt het gras hier vervolgens groener en hoger. 
 
In cirkels rondom en wat verder van de stam of in de kroonprojectie van bomen, 
treden soms valse heksenkringen of wortelkringen op. 
 
Hoe mooi een heksenkring ook is, je wil er liever geen in je gazon hebben omdat dit onherroepelijk lijdt tot dorre plekken in je  

grasmat. Helaas ben je er niet zomaal vanaf! Feitelijk zijn er maar twee 
doeltreffende manieren om ze te bestrijden : 

 
 Met een fungicide (schimmelbestrijdingsmiddel, te koop bij het tuin-

centrum): Prik met een riek of beluchtingsmachine gaten in het gazon in en 
rond de heksenkring. Maak dan het gras verschillende malen kletsnat 
(eventueel verspreid over enkele dagen). Gebruik nu de fungicide. Volg 
aandachtig de vermelde dosering! De kans is groot dat je dit enkele keren 
zal moeten herhalen om van de heksenkring verlost te raken.  

 Als dat niet lukt, zul je tot brute actie moeten overgaan: dan moet je de grond verwijderen en afvoeren. Zo ga je te werk:  
o Teken een zone af van minstens 50 cm. binnen en buiten de zichtbare paddenstoelen (of grasverkleuring)  
o Graaf de grond af tot onder de zichtbare zwamvlok. Bij twijfel of niet goed zichtbare zwamvlokken graaf je tot 50 cm 

diep 
o Voer de grond af naar een millieustraat of verbrand deze. Let er goed op dat je geen gras of grond verliest om een andere 

besmetting te voorkomen  
o Ontsmet elk werkmateriaal dat je gebruikt hebt. Vergeet hier ook niet de messen van je grasmaaier, verticuteermachine 

of beluchtingsmachine 
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o Belucht de vrijgekomen grond en spit een klein beetje om  
o Wil je 100 procent zekerheid, gebruik dan alsnog een fungicide zoals hierboven aangegeven  
o Vul het gat op met nieuwe, schone tuinaarde en zaai deze in het voorjaar in met graszaad. 

 
 

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.  

 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.  

  

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 

d
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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 standplaats zetten. Kies bij de aanschaf voor 

de grootste bollen waarin veel reservestoffen zitten opgeslagen. Een bolomvang van 20 cm tot 
meer dan 30 cm is heel normaal. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Er zijn groot- en 
kleinbloemigen en enkel- en dubbelbloemigen. De wortels die nog aan de bol zitten moet je zeker 
sparen. Vul een bloempot met potgrond en stop de bol voor twee derde in de grond. Ze kunnen 
gewoon op de vensterbank worden geplaatst maar liefst in een goed verwarmde huiskamer want 
ze houden van 20°C. Geef weinig water totdat de stengel tevoorschijn komt.  
Zodra de knop en het blad zichtbaar worden dan mag men geleidelijk aan meer water geven. De stengel groeit daarna zeer snel 
en al spoedig zorgen enkele prachtige bloemen voor de climax. Dit hele proces kan zo’n 6 tot 10 weken duren. 

 
Vijver:  
 Verwijder pompen en verlichting  
 De vijverbeplanting terug knippen  
 Houten tonnen en zinken kuipen legen en binnen brengen voor ze door 

ijsuitzetting stukvriezen.  
 

Kuipplanten:  
 Vul bloembakken met wintergroene, al dan niet bloeiende, planten. Zo breng je de tuin 

gedurende de winter toch een stukje dichter bij het huis. Zorg wel voor een goede 
drainage want dat is zeker nodig. Steek er krokusbolletjes of blauwe druifjes tussen en 
je hebt er nog langer plezier van.    

 Balkonbakken, vazen en potterie afwassen en opbergen. Potten die buiten blijven beschermen tegen de vorst (noppenfolie).  
 
 

Wat stop je eigenlijk in de grond? 
Bloembollen, knollen en wortelstokken zijn eigenlijk een ondergrondse voorraadschuur en bloemfabriek. Alles is aanwezig om de 
plant op het juiste moment uit te laten komen.  
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Wat is het verschil tussen bollen, knollen en wortelstokken? Technisch gesproken zijn veel populaire bloembollen geen echte bollen. 
Crocussen en gladiolen zijn bijvoorbeeld eigenlijk knollen, terwijl de grote bekende dahlia eigenlijk een wortelstok is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verschil tussen bollen en knollen is klein:  
 
 Bollen: hier zit een complete plant in.  Dit is duidelijk te zien wanneer je een bloembol 

doormidden snijdt. In het hart van de bol zit de bloem centraal als een baby in de buik van 
zijn moeder. Deze kiem heeft al het uiterlijk van een bloem wanneer hij nog in de bol zit. 
Om de kiem zit een vlezige witte substantie welke de rokken worden genoemd. In een 
echte bol, zijn het deze rokken die al het voedsel voor de bol hebben opgeslagen om de 
bol te laten groeien en bloeien. Voorbeelden hiervan zijn hyacinten, narcissen, blauwe 
druiven, tulpen, alliums.  

 Knollen: hier zit ook, net als bij de bollen, een complete plant in knol. Alleen zit het voedsel 
opgeslagen in de vlezige wortel of stengel voorbeelden hiervan zijn krokussen, zantedeschia 
en dahlia`s.  

 Wortelstokken: zijn horizontaal groeiende, kruipende, vertakkende stengels waar het voedsel in zit opgeslagen, zoals 
bijvoorbeeld de hemerocallis en nachtschone. 

 
 

Bloembollen zijn te verdelen in voornamelijk twee groepen:  
 
1. Voorjaarsbloeiende (deze worden in de herfst geplant). Over het 

algemeen zijn voorjaarsbloeiende bollen winterhard. Deze bollen, zoals 
Tulp, Hyacint en Narcis, worden geplant in de herfst, voor de eerste 
vorst, en hebben de wintermaanden nodig om zetmeel om te zetten in 
suiker. Veel voorjaarsbloeiers, zoals narcissen, overleven goed en 
kunnen in de grond blijven om jaar na jaar te bloeien. 

2. Zomerbloeiende (welke worden geplant in het voorjaar). De meeste 
zomerbloeiende bollen zijn niet winterhard. Deze bollen kunnen de 
harde winter condities niet overleven en moeten in het voorjaar na de 
laatste vorst worden in geplant. Om van deze bollen jaar na jaar te 
kunnen genieten, moeten ze in de herfst worden opgegraven en binnen 
opgeslagen de winter doorbrengen. Een uitzondering is de lelie. Veel 
zomerbloeiende lelies zijn winterhard en kunnen in het voorjaar of in de 
herfst worden geplant. 

 
 

  

Tulp, uit de kunst 
Meer dan enig andere bloem, heeft de tulp het 
werk van kunstenaars beïnvloed, met name in de 
17e eeuw. Schitterende boeken met prachtige 
tekeningen van tulpen werden gemaakt. Uit deze 
periode zijn ook de eerste tulpvazen afkomstig. 
In die tijd kocht je niet zomaar een bos tulpen, 
gewoon om ze in een vaas te zetten: daar waren 
ze veel te duur voor. Je moest laten zien dat je 
een tulp had! Het resultaat was vaak een 
buitengewoon stukje kunst. Elke tulp had zijn 
eigen vaas om de bloem het best tot zijn recht 
te laten komen. In de meeste gevallen waren dit 
vazen van Delft blauw porselein  

De wraak op Narcissus 
De narcis dankt zijn naam ook aan de Griekse oudheid. Het verhaal gaat dat Narcissus een mooie jonge man was die voor altijd jong en 
aantrekkelijk wilde blijven. Dit kon alleen als hij nooit zijn eigen gezicht te zien zou krijgen. Wan dan zou hij sterven. Narcissus was ongevoelig 
voor de liefde van een vrouw. Zelfs op de fraaie nymph Echo werd hij niet verliefd. En ze was bij lange na niet de enige.  
Op een dag besloten de afgewezen vrouwen dat het genoeg was geweest. Zij vroegen de godin Nemesis om hulp. Nemesis lokte Narcissus naar een 
vijver, om zich op te frissen na een jachtpartij. Moe van zijn reizen, wilde Narcissus zichzelf in het schone water wassen. Maar…. In het 
spiegelende oppervlak zag hij zijn eigen gezicht. Voor de eerste keer in zijn leven werd hij verliefd… op zichzelf. Langzaam maar zeker kwijnde 
hij weg. Toen zijn familie hem na een tijd ging zoeken, leek het of hij was verdwenen. Op de plaats waar zijn lichaam had gelegen, stond een mooie 
bloem - de narcis. 
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Bollen planten kan tot in december!  
 

  
 
Nu planten, straks genieten 
Bloembollen planten is vooral een kwestie van doen. Iedereen kan het! En… succes verzekerd. Wie straks even door de knieën gaat, 
wacht een kleurrijke beloning in de lente. 
 

Wanneer planten? 
De beste tijd om bloembollen te planten is tussen half oktober en eind decmber. Dan is het weer 
aangenaam en de grond nog warm. Dat is ook het moment dat er vaak lege plekken in de border 
komen, waar je prima en makkelijk je bloembollen kunt planten.  
Bloembollen die in deze periode de grond in gaan, hebben alle tijd om een mooi wortelnest te vormen. 
Daardoor zijn ze beter bestand tegen de eventuele naderende vorst. 
 
Hoe planten? 
Zet de bol in de grond met het puntje omhoog en de ‘wortelkrans’ naar beneden. De wortelkrans is 
het hoefijzervormige uiteinde van de bol. Het bevindt zich aan de onderkant van het breedste 
gedeelte van de bol. 
Maak met een plantschopje een gat en maak de grond op de bodem van het gat een beetje los.  

 
Hoe diep planten? 
Op de verpakking van de bol staat altijd precies hoe diep ze gepland dienen te worden. Zet de  

bloembollen erin en hou een gemiddelde plantafstand aan van twee keer de dikte van de bol. Ofwel zo’n 5 tot 8 cm. Dikke bollen 
hebben meer ruimte nodig dan kleine bollen.  
 

Staan ze iets dichter op elkaar? Geen punt, ze doen het heus wel! De bloem zit al 
in de bol en laat je nooit in de steek. Bedek de bloembollen met gemiddeld 10 cm 
aarde. Druk de grond voorzichtig met de hand een beetje aan.  

 
Water en voeding? 
Meestal hebben pas geplante bloembollen geen water nodig. Er zit voldoende 
vocht in de grond en er komt genoeg nattigheid vanuit de hemel. Geef ze dus 
alleen wat water in extreem droge periodes. 

 
Verwilderingsbollen 
Om het makkelijk te maken, zijn er bloembollen die je één keer plant en elk 
voorjaar weer bloeien zoals sneeuwklokjes, crocussen, blauwe druifjes en 
narcissen.  

  

Lelie: symbool van zuiverheid 
De lelie heeft ook een mooie geschiedenis. 
Eeuwenoude tekeningen van lelies zijn gevonden 
op Kreta. Voor de Assiriers, was de lelie een 
heilige bloem. Dez Assyriërs gebruikten lelies 
voor medische en cosmetische doeleinden. 
Verplette leliebollen zouden infecties genezen 
en bloembladeren, gemixt met honing, werden 
gebruikt om gezichtsrimpels te verwijderen. 
Volgens een Griekse legende kwam de lelie voort 
uit melkdruppels die de godin Hera had gemorst 
tijdens het voeden van haar kind Hercules. In de 
Middeleeuwen was de lelie een symbool van 
zuiverheid en de madonna. De witte lelie heeft 
nog steeds een symbolische betekenis tijdens 
religieuze ceremonies zoals trouwerijen en 
begrafenissen.  
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Maar ook de tulp ‘Spring Green’ en sommige Alliums (sieruien) bloeien elke lente weer vanzelf. Eén 
keertje in het najaar planten en elk voorjaar opnieuw genieten. Dat is pas gemakstuinieren! 
 
Gebruik je creativiteit 
Bloembollen zijn verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren van de regenboog.  
Ook wat betreft, vorm, bloeiwijze en bloeitijd is er een enorme variëteit. Afhankelijk van je 
smaak en het beoogde effect, kun je experimenteren met het rijke kleurenpalet en plant gerust 
meerdere soorten en verschillende bloeitijden door elkaar.   
Kinderen vinden het ook altijd geweldig om met hun handjes in de aarde te wroeten, en helemaal als 
ze de bollen later op zien komen. Op naar een kleurig bloeiend voorjaar! 
 
  

Nog meer lasagne! 
Voor een leuk verrassingseffect plant je de bloembollen in lagen. Hiermee word je weken lang verrast 
door het opkomen van nieuwe soorten en bloeien er maandenlang bloemen. 
Dit doe je heel gemakkelijk door de bollen in lagen/etages te beplanten, net als met lasagne. Volg het 
stappenplan: simpel, gemakkelijk, snel maar met maximaal resultaat!  
 
Voor een goede afwatering dek je eerst de gaten onderin de pot af met postscherven of kleikorrels. 
Zo kan regenwater weglopen en gaan je bollen niet rotten.  

Kies voor 2 of 3 lagen bollen, maar wel bollen die op verschillende tijden bloeien dus vroegbloeiers, middenbloeiers en laatbloeiers. 
Hiermee word je weken lang verrast door het opkomen van nieuwe soorten en bloeien er maandenlang bloemen in je potten of 
bakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

De keizerskroon  
De Latijnse naam van de keizerskroon is Fritillaria imperialis. Grote, oranje 
bloemen hangen als een krans van bellen aan het hart van dit bijzondere 
bolgewas. En ze hangen niet zonder reden. Volgens een legende bogen alle 
bloemen in respect naar Jezus op zijn weg naar Golgotha.  
Alle bloemen behalve één. Deze, de keizerskroon, bleef trots (en een 
beetje arrogant) rechtop staan. Maar toen Jezus naar deze bloem keek, 
werd deze rood van schaamte. En boog zijn hoofd. De glimmende druppels 
nectar op de stamper van elke bloem zijn de tranen die de bloem sinds die 
tijd vergiet. Deze tranen zijn zo groot, dat ze van de bloemen vallen 
wanneer de stamper wordt aangeraakt.       
  

Hyacint-mania 
De naam van deze bloembol komt uit de Griekse mythologie. Hyacinthus 
was een mooie atleet die werd aanbeden door Apollo. Tot Apollo's 
verslagenheid werd Hyacinthus dodelijk verwond tijdens een wedstrijd bij 
het discuswerpen. Uit het bloed van Hyacinthus bloeide een bloem die 
later de hyacint werd genoemd. In het midden van de 18e eeuw werd de 
bloem een hype toen Madam de Pompadour, officiële minnares van de 
Franse Koning Lodewijk XV, besloot dat de tuinen van Versailles moesten 
worden verfraaid met hyacinthen.  Natuurlijk kon de Franse elite niet 
achterblijven, wat de prijs van de plant enorm opdreef……..  
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Plant de laatbloeiers in de onderste laag aarde. Deze laatbloeiers 
kunnen bijvoorbeeld tulpen, narcissen en hyacinten zijn. Bedek deze 
laag met ca. 3 cm. aarde en plant dan de volgende laag met wederom 
ca. 3 cm. aarde en sluit af met de vroegbloeiers zoals blauwe 
druifjes (Muscari) en krokussen. Bedek ook deze laag bollen ook met 
aarde (met min. 5 cm, of ca. tweemaal de hoogte van bol). 

 
 

      
Combinatietip: wit-blauw 
Laag 1: witte anemonen + druifjes 
Laag 2: paarse hyacinten 
Laag 3: donkerpaarse tulpen 

Combinatietip: combi 
Laag 1: blauwe druifjes 
Laag 2: paarse hyacinten 
Laag 3: hardrose tulpen 

Combinatietip: wit 
Laag 1: witte krokusjes 
Laag 2: witte narcissen + 
hyacinten 
Laag 3: witte tulpen 

Combinatietip: rood 
Laag 1: vroege, wilde tulpjes 
Laag 2: donkerrode hyacinten 
Laag 3: late, donkerrode tulpen 

 
 
Voor direct kleureffect plant je er eventueel heide of winterviolen bovenop. Zet de met aarde en bollen gevulde potten in de winter 
lekker beschut en dicht bij elkaar en dan maar wachten op het voorjaar en de uitbundige bloei! 
 
Tips:  
 Bij lange droogte wel even wat water geven.  
 Bij vorst kun je stenen potten op pootjes zetten tegen het kapot vriezen.  
 Bij strenge vorst de potten op een beschutte plek zetten, bollen boven de grond zijn wat 

kwetsbaarder voor vorst dan bollen in de volle grond.  
 Zet wat mooie potten bij je voordeur of op de tuintafel voor extra sfeer.  
 Kies voor een vrolijke mix van kleuren of ga voor de rustige stijl en kies één kleurthema 

voor alle bollen. 
 
 

Wit goud uit zwarte aarde 
 
Oorsprong  
Asperges deden hun eerste intrede in Egypte 5000 jaar v.C. en werden later door de Romeinen 
aangewend voor de medicinale krachten (officinalis = apothekers erkenning). Pas veel later werd 
de asperge toegepast in de culinaire sector. We kennen de groene en witte soorten maar er zijn 
ook paarse. 
 
Waar plant je ze?  
De planten zijn meerderjarig en vormen ondergronds uitlopers (klauwen) die elk jaar opnieuw 
voor verse asperges zorgen. Ze kunnen een hoogte bereiken van 2 meter en onderscheiden zich 
in mannelijke en vrouwelijke planten. Dit laatste is belangrijk om een maximale opbrengst te 
krijgen. Ze staan op een 'vast bed' in de groentetuin en hebben een korte productieperiode.  

Meer kijken: 
Natuurles bollen en knollen 
Bloembollen planten 
De lasagna techniek 
Bloembollen in potten 
Bollen van vaste planten 
Growing amaryllis in pot 
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Dit wil zeggen dat er vanaf eind april tot en met juni asperges gestoken kunnen worden voor consumptie. De beste plaats is een 
zandbodem die snel opwarmt. Probeer het 'plantbed' dan ook zodanig in te plannen dat de zon een volledige dekking geeft. Na het 
twaalfde jaar worden de aspergeklauwen verwijderd, omdat ze dan niet meer aan te wenden zijn voor culinair gebruik. Zet daarna 
op dezelfde plaats nooit nieuwe aspergeplanten om ziekten te vermijden (aspergemoeheid). 
 

Hoe kweek je ze op?  
Zaai een drietal zaden per potje (gevuld met compost). Zaaidiepte is 1 tot 2 cm (zaaien vanaf eind 
maart). Afdekken met een laagje compost gemengd met wit zand en bevochtigen. Kiemplantjes 
uitdunnen (sterkste behouden). Je kun de klauwen ook kpen.  
Week het zaad 2 dagen, dit kort de kiemperiode enorm in en geeft veel meer slaagkansen. Eigen 
gewonnen zaad kan je ontsmetten door warmtebaden toe te passen. Normale kiemduur is 6 weken, 
voorgeweekte zaden kiemen in 3 weken. Kweek de plantjes op in een serre en snij het loof af 
omstreeks eind oktober. Vervolgens plant je het éénjarig zetgoed op een klaargemaakt bed van 
20 cm diep X 50 breed. (Beste periode hiervoor is begin april). Controleer hier de klauwen al voor 
mogelijke ziekten en of schimmels! Selecteer de grootste klauwen met het meest aantal ogen 
(uitlopers). Leg 3 klauwen per strekkende meter met de ogen in dezelfde richting. Planten lopen 
anders na enkele jaren uit hun plantbed! Vervolgens dek je de klauwen af met pure dekgrond, niet 
met compost of stalmest daar deze voor ziekten en schimmels kunnen zorgen. 

 
Hoe diep moeten ze de grond in? 
De planten worden aangeaard met fijn zand, en zodra ze de 'kop' opsteken kunnen ze gestoken of uitgedraaid 
worden. 
 het eerste jaar: 7 cm hoog.  
 het tweede jaar: 15 cm hoog  
 vanaf het derde jaar: 20 cm en meer  
 
Een zwart plastic zeil kan over de bed gelegd worden om een betere opwarming te bewerkstelligen. (Dit kan 
vanaf maart en vervroegt de oogst met 1 maand). Het onderdrukt het onkruid en zorgt voor een drogere 
bodem die losser is om te bewerken. 
 
Wanneer kun je oogsten?  
 Het eerste jaar blijven de planten onaangeroerd.  
 Vanaf het 2de jaar kan de eerste oogst plaatsvinden tussen eind april en de eerste 2 weken van mei.  
 Het 3de jaar tussen eind april en begin juni.  
 Vanaf het 4de jaar vanaf mei tot en met midden juni.  
 Wanneer je in het 12de jaar zit is de plant 'op' en kan er getrokken worden tot zolang de plant scheuten vormt.  
 Probeer steeds volledige stengels te verwijderen, zodat er geen resten achterblijven die voor kroonrot of roest kunnen zorgen.  
 Oogst niet meer vanaf de 4de week van juni, zodat de plant weer volledig kan uitgroeien en zorgen voor de nodige bouwstoffen 

voor het komende jaar. 
 
Hoe onderhoud je de aspergeplanten?  
Geef de eerste 2 jaar een flinke laag mest in de voren die zich naast het bed bevinden. Een goede mest is paardenmest of koemest 
die reeds 2 jaar heeft gelegen (mest mag niet meer ruiken, anders is hij nog niet volledig omgezet !)  
Gebruik de daaropvolgende jaren een goede compost, met kaliumtoevoeging. Stikstof is minder 
noodzakelijk en zorgt eerder voor kwaliteitsafname en vorming van mogelijke ziekten en schimmels. 
Vanaf eind oktober het loof tot op 10 cm van de grond afsnijden. Het loof gooi je niet op de 
composthoop. 
 
Wat kan mijn aspergeplanten ziek maken? 
- Aspergevlieg (Platyparea poeciloptera) 
- Aspergekever (Criocerissoorten) 
- Schimmels 
- Voetziekte (Fusarium), kroonrot 
- Grijsrot (Gotrytis cinrea) 
- Aspergeroest (Puccinia asparagi) 
- Violetwortelrot (Rhizoctonia) 
- Topsterfte 
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 Witte, groene of paarse? 
Groene en paarse asperges zijn bij ons deels inheems en deels import vanuit de V.S. De witte 
daarentegen zijn puur van eigen bodem! De kleur staat niet voor kwaliteit, maar wel voor smaak. De 
kwaliteitsklasse zit hem in de dikte en lengte van de stengel. Je hebt klasse I, klasse II, klasse Extra. 
Witte asperges hebben een iets langere kooktijd nodig, terwijl groene sneller gaar zijn. Daar deze 
bovengronds groeien, hebben ze meer nutriënten en vitaminen in zich, dan de ondergrondse.  
 
Voedingswaarde  
Een asperge bestaat uit 94 % water, 3 % koolhydraten, 1 % eiwitten, 16 % calorieën. Verder bevat ze 
de vitamines A, B, C, kalium, calcium, ijzer en vezels. Groene asperges bevatten een hoger gehalte aan 
vitamine A en C en zijn minder vezelachtig. 
 
Hoe eet je ze?  
Asperges worden geschild gebruikt (de groene niet mits vers gebruikt). Het schillen gebeurt van 'kop 
naar voet' met een aspergeschillertje. 
Het bruikbare stuk onderscheidt zich makkelijk van het taaie voetje, door middel van wijsvinger en duim te gebruiken en de 
asperge te 'plooien'. Het 'kritieke' punt is daar waar de asperge breekt. Gooi de schillen en resten van de groente nooit weg, maar 
gebruik ze eventueel als smaakmaker voor de soep. Asperges worden traditioneel geserveerd met gekookt ei, ham en gesmolten 
roomboter.  
 
Kun je ze bewaren? 
Je kan asperges een tijdje bewaren in de koelkast; maak hiervoor gebruik van een vochtige keukendoek en wikkel ze hierin. Hoe 
koeler hoe beter. 
Asperges die een tijdje gelegen hebben, kunnen zuurder van smaak worden. Snij ze aan de voet af en leg ze een tijdje in water 
zodat ze zich weer kunnen volzuigen. Het zou mogelijk zijn ze in te vriezen (na het blancheren), doe dit dan met het kookvocht 
erbij. 
 
 

Peentjes zweten 
De wortel, die ook wel peen wordt genoemd, is er in vele soorten en maten. Wortels zijn rijk aan vitamine A en schijnen erg goed 
voor je ogen, je haren en je huid te zijn. Het is een heel oud gewas: de oude Egyptenaren en Romeinen gebruikten hem al in 
medicinale gerechten en kenden deze groente in verschillende kleuren zoals paars, rood, geel en wit. 
Oranje wortels bestonden destijds helemaal nog niet. Het verhaal gaat dat de oranje wortel in Nederland voor het eerst in de 
veertiende eeuw is gezien, doordat boeren verschillende penen met elkaar kruisten tot ze de oranje kleur kregen, speciaal voor 
Willem van Oranje. Maar zeker van dit verhaal is men niet. 
 
Winterpeen 
De winterpeen is een hele dikke wortel met veel vlees en een oranje kleur. Hier in Nederland 
kennen we deze uiteraard en hij wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld hutspot. Handig: je kunt 
deze peen zeker een paar weken bewaren. 
 

Bospeen 
Ook een veel geziene wortel in Nederland. Hij heet bospeen omdat hij in een bosje (met het 
loof er nog aan) verkocht wordt. Hij wordt ook wel waspeen genoemd. Deze peen smaakt 
lichtzoet en is ook heerlijk om zo te eten als een gezonde snack. Heerlijk in combinatie met 
groene groenten zoals doperwtjes, peultjes of bosuitjes. 

 
Nantes wortels 
Dit zijn de worteltjes die je in zakjes kunt kopen als ‘snackworteltjes’. Vanwege de zoete smaak 
worden deze ook vaak gewoon uit het vuistje gegeten. Je kunt er ook lekker soep van maken. 
 
 

Parijse broei 
Een rond klein worteltje. Je ziet deze zelden in winkels, maar ook deze heeft een zoete smaak.  
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Oerpeen 
Dit zijn vaak de paarse, rode en gele wortelen. Tegenwoordig zie je ze steeds vaker in 
biologische winkels en supermarkten als Marqt. Al deze peentjes zitten vol met smaak: 
zoet maar ook aards. De paarse variant verliest tijdens het koken zijn kleur en wordt dan 
zelfs een beetje wit. In deze oerpenen (en vooral in de gele en de rode) zit ontzettend 
veel bèta-caroteen (meer dan in de oranje), wat in je lichaam wordt omgezet naar 
vitamine A. Heel erg gezond en goed voor je. 
 
Grond 
Wortels doen het het best op lichte, niet al te voedzame zand, klei of veengrond. Ze houden niet van bodems die te veel vocht 
vasthouden. Wanneer je stenen in de grond hebt moet je die zo veel mogelijk verwijderen want ze veroorzaken gevorkte wortelen. 
Maak vóór het zaaien de grond tot op 30 centimeter diep goed los.   
 
Zaaien 
Wortelen worden tussen half april en half mei gezaaid. Dit doe je in 1 cm. diepe geultjes die 25 centimeter 
uit elkaar liggen. Probeer zo dun mogelijk te zaaien. Vermeng hiervoor het zaad met wit zand.  
Wortelzaad heeft een maand nodig om te kiemen. Dat bemoeilijk de onkruidbestrijding. Er is dan ook veel 
voor te zeggen om wortelzaden voor te kiemen, waardoor de plantjes aanzienlijk sneller opkomen. Je doet 
dit zo: meng het zaad in een schoteltje met een enkele milimeters dik laagje wit zand. Maak het geheel 
vochtig en houd het vochtig. Na verloop van tijd zie je aan enkele zaadjes witte puntjes verschijnen. Vanaf 
dat moment geef je het zaad-zandmengsel geen water meer en laat het opdrogen. Als het mengsel niet 
meer aan elkaar plakt, maar nog wel enigszins vochtig is, kun je het op de gewone manier uitzaaien.   
 
Planten 
Wortels groeien het best op een zonnig plekje. Je zaait ze ter plekke want ze kunnen niet goed tegen verplanten.   
 
Dunnen 
Meestal is het nodig om gezaaide wortels te dunnen, warbij de kenmerkende geur vrijkomt. Dun de overbodige wortels daarom bij 
voorkeur tegen de avond en haal de gedunde worteltjes en al het loof weg. Wortelvliegjes vliegen overdag, de worteltjesgeur heeft 

dan de hele nacht de tijd gehad om te vervliegen.   
 
Voeden 
Wortelen houden van arme grond, geef ze dus geen extra voeding. Als de grond te voedzaam is, zullen 
de wortels gaan vorken.   
 
Oogsten 
Wortels kun je oogsten door ze vast te pakken bij het gedeelte dat 
uit de grond steekt en dan te trekken. Ze zijn in alle stadia 

eetbaar. Volgroeide wortelen kunnen in de grond blijven tot ze nodig zijn maar in de herfst 
krijgen ze het wel extra te verduren onder aanvallen van ziekten en plagen. Je kunt daarom de 
overgebleven wortelen het best in het begin van de herfst oogsten en het loof tot op 2 
centimeter afsnijden. Bewaar de wortelen in kistjes tussen lagen droge compost of zand. Was 
ze in dat geval niet. Bewaar alleen gezonde, onbeschadigde wortels. Plaats de kist(en) in de 
schuur. De wortels zouden zo enige maanden goed moeten blijven.   
 
 

Vergeten knollen 
In de loop der jaren zijn veel groenten langzaam uit beeld verdwenen. Ze worden niet of nauwelijks meer te koop aangeboden. Heel 
langzaam winnen de traditionele Hollandse knolgroenten echter weer aan populariteit. Toch voorzien noch groentenboeren noch 
supermarkten in de toenemende vraag naar deze oude groenten met een karakteristieke smaak, een vergeten smaak. Dat betekent 
dus dat je ze zelf zult moeten verbouwen. En dat is vaak verrassend gemakkelijk! 
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Een paar voorbeelden: 
 Haverwortel (Tragopogon porrifolius): De wortels van dit zeer oude cultuurgewas worden 

gegeten als schorseneren en smaken naar asperge en oester. Gebrand leverden ze in schaarse 
tijden het zogenaamde koffiesurrogaat (evenals pastinaken). Zaaien: maart-mei, oogstbaar: 
oktober-februari, vorstbestendig. Je kunt er dus de hele winter van eten. 
 

 Schorseneer (Scorzenera hispanica): Zwart van buiten, wit van binnen. Wordt ook wel 
keukenmeidenverdriet genoemd, omdat je van het schillen zwarte handen krijgt. Maar de smaak 
maakt het allemaal goed en doet denken aan die van asperges. Zaai ter plekke, in maart of april. 
Dun uit op 20 cm en laat 25 cm tussen de rijen. Is vorstbestendig, dus kan de hele winter worden 
gegeten. Ook wanneer de planten doorschieten, maar dan gaat de smaak wel achteruit. 
 

 Knolkervel (Chaerophyllum bulbosum): Korte dikke penwortels met een zachtzoete iets naar 
kastanjes neigende smaak. Ondanks de naam is er geen verwantschap met de gewone kervel, 
sterker nog: het blad is iets giftig. Heerlijk met een vleesstoofschotel of in de purée. Mix voor 
het zaaien de zaden met vochtig zand in een plastic zakje. Leg dit enige weken in de koelkast. Of 
zaai al in de herfst en kieming zal in het voorjaar plaatsvinden. 
 

 
 Meiaapjes (Brassica rapa rapa): Meiraapjes zijn van zeer fijne kwaliteit: stevig geel knolvlees 

met een pikante, licht zoete smaak. Er zijn ook andere kleuren en vormen mogelijk. Voor vroege 
teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later uitdunnen op ± 5 cm. Niet 
verplanten, zaai bij niet te warm weer met een buitje op komst.  
 

 
 Pastinaak (Pastinaca sativa): Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. Vorstbestendig, de smaak 

wordt versterkt als de vorst “er overheen” is gegaan. Je kunt er de hele winter van eten. Een 
pastinaak heeft een geleidelijk taps toelopende vorm. De wortels zijn vrij gladziekteresistent. 
Oogst ook eens een extra jonge pastinaak: een delicatesse. Zaaien maart-half mei, oogsten eind 
oktober-maart. Rij-afstand 35 cm. Uitdunnen op 15 cm. 
 

 Aardpeer (Helianthus tuberosus): Een oersterke groente en winterhard. Zet de knollen dus aan 
de rand van de groentetuin want hij wordt wel 2m hoog. Gebruik ze dus als windscherm maar let 
ook op de schaduwwerking. In het najaar oogst je de smakelijke knollen, die zelfs rauw lekker 
zijn. Wel opletten, deze plant wandelt met alle plezier je hele tuin door! Zaai de zaden in het 
voorjaar in potjes. Ze kiemen binnen een maand. 
 

 Ramenas (Raphanus sativus): De Romeinen brachten de Rammenas in Europa. Eet ze rauw of meng 
ze door roerbakgroenten. De lange, zwarte wortels zijn uitstekend in zand te bewaren. Lekker 
bros en knapperig met een smaak die doet denken aan radijs. Zaai ze na de langste dag. Zaaien 
voor zomergebruik in april-mei, voor winterconsumptie in juni-juli. Later uitdunnen op 20 cm.  
 
 

 Japanse andoorn: geroemd om zijn prettige, nootachtige smaak. Volwassen knolletjes zijn 5 cm 
lang en aan beide zijden smal toelopend met ongeveer 6 insnoeringen. In ons klimaat geheel 
winterhard 
 

 Knolcapucien: Een typisch knolgewas uit het Andesgebergte, dat ook nog eens uitgroeit tot een 
sierlijke plant. Bij vorst moeten knollen en blad goed beschermd worden. 
 
 

 Oca: De knolletjes zijn bolrond, met dwarsliggende inkepingen. Het klaverblad en de oranje-gele 
bloemen zijn heel decoratief. De smaak is als een aardappel met een prettige, lichtzure nasmaak 
(oxaalzuur). Deze verdwijnt als de knollen een paar dagen in de zon hebben gelegen, ze worden 
dan bloemig en zoet.  
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 Ulluco: behoudt zijn knapperige textuur na het (kort) koken. Voor bakken of frituren zijn de 
knolletjes ongeschikt vanwege het hoge vochtgehalte. Het blad is eetbaar als spinazie. De 
planten kruipen of klimmen met rankjes en zijn niet winterhard 

 
 
 
 Yacon: Dankzij het hoge vochtgehalte is de knol heel fris en heeft rauw gegeten een “crunchy 

bite”. Afhankelijk van de zomer bevat de knol zoveel zoetstof dat de smaak van watermeloen 
dichtbij komt. Hij kan ook worden gefrituurd of gekookt. 
 

 Yam: De knollen worden gekookt, gebakken, gefrituurd, er wordt meel en deeg van gemaakt en 
uiteraard: chips! De plant houdt zich opmerkelijk goed in ons klimaat en op goed gedraineerde 
plaatsen blijven de planten met goede winterbescherming prima buiten in leven! Wel sterft de 
plant bovengronds geheel af. 
 

 Bataat: Naast de (gekookte) knol is ook het blad als spinazie zeer geliefd 
 

 

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 
 
 

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 

 
  
  

Meer kijken: 

 Groenten kweken in de winter 
 Pastinaak kweken 
 Spruitjes, hoezo? 
 Winterstekken 
 Fruitboom snoeien 
 Succesvol bomen planten 
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In de kruidentuin:  
 Vanaf nu niet meer oogsten  
 Verzamel de laatste zaden  
 Meer over kruiden 
 
 

Kleine superhelden 
Wormen maken van GFT-afval een rijk, kruimelig en voor de tuinkabouter ideaal materiaal. Hieronder lees je hoe wormen van afval 
compost maken. Of is het wormpost? 
  
Wormen zijn het ideale huisdier! Het kost niets om ze te voeden, ze lopen niet weg en bijten de 
postbode niet in de kuiten (voorzover ik weet). Daarnaast zijn ze ook extreem nuttig. Een doos vol 
naast de achterdeur zal je keukenafwal veranderen in plantenvoeding en de beste potgrond ooit. Zo'n 
bak wordt ook wel "wormery" genoemd.  
  
Wormpost is zo goed omdat het water vasthoudt als gevolg van zijn fijne textuur. Ook verrijken de 
wormen tijdens het verteren het organisch materiaal met een soort watervasthoudende stof. 
Daarnaast bevat het stikstof, fosfaat, kalium, spoorelementen en miljarden goede micro-organismen. 
Hongerige planten als tomaten, pompoenen en meloenen zijn er dan ook dol op.  
  

Wormeries kun je in allerlei vormen kopen. Maar zelf maken kan ook. De meest basische 
maak je zelf door een houten bak van 60 x 120 cm. te timmeren. Er hoeft geen bodem in. 
Dek wel de bodem en de zijkanten af met een juten lap, anders nemen je wormen de benen. 
Soort van..... Doe de wormen op de bodem en stapel je gft-afval erbovenop. Dek dit ook 
weer af met een juten lap. De wormen kun je via internet kopen.  
Ook kun je een aantal plastic kratten op elkaar te stapelen nadat je eerst gaten in de 
bodem hebt geboord. Wanneer de wormen zich door al het materiaal in het oudste 
(= onderste) krat hebben geknaagd, zullen ze zich door de gaten naar een hogergelegen, 
nieuwer krat wurmen.  
Er zijn ook creatieveren manieren. Gebruik eens een oude badkuip! Wel goed afdekken! 

  
Niet alle wormen zijn gesteld op de condities zoals in een composthoop. Je kunt er in ieder geval niet de wormen uit je tuin voor 
gebruiken. Geschikte soorten zijn de tijgerworm (Eisenia fetida) en rode wormen (Lumbricus rubellus). Soms kun je deze bij de 
viswinkel kopen (als levend aas). Ook leveranciers van wormeries hebben ze vaak.  
  
Haal het meeste uit je wormen door ze de beste omstandigheden te geven: 
 Locatie is belangrijk. Op een beschutte, warme plek en niet in de directe zon. De beste 

temperatuur is tussen de 12 en 23 graden C. Bescherm in de winter door middel van dekens 
of zet ze in de garage of iets dergelijks. 

 Wat kun je erin kwijt: Een worm eet zijn eigen lichaamsgewicht. Iedere dag! Ze kunnen dus 
heel wat aan. Geef ze groente-en fruitafval, maar vermijd citrusvuchten en ui-achtigen. 
Natgemaakt, verscheurd krantenpapier gaat erin als koek. Er bestaat ook speciaal  
wormenvoer. Wanneer je te veel voer geeft, gaat de compost schimmelen. Dat is op zich niet schadelijk, maar het is wel beter de 
toevoer wat minder te maken. 

 Voel af en toe of het mengsel nat genoeg is. Wanneer de compost aan elkaar blijft hangen, is het goed.  
 Fruitvliegen nemen vaak hun intrek bij de wormen. Dit kun je vermijden door iedere veertien dagen wat kalk toe te voegen. 
 

 

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. 
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Tijdens de winterslaap vertraagt de stofwisseling van een dier tot een zeer laag niveau. Dit wordt bereikt door een verlaging van de 
lichaamstemperatuur, het ademhalingsritme en het hartritme. Door gebruik te maken van vetreserves die tijdens de actieve  

maanden werden opgeslagen, kan het dier het zo langere tijd uithouden. Zoogdieren die een 
winterslaap houden, kunnen na afloop hun lichaamstemperatuur normaliseren door middel van 
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 vleermuizen en egels. Ook 
sommige reptielen, zoals bepaalde soorten schildpadden en slangen, en amfibieën houden een 
winterslaap.  

 
Van de Nuttalls nachtzwaluw is bekend dat deze als een van de weinige vogels een winterslaap houdt. Ook sommige regenwormen 
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 soorten grote hoeveelheden voedsel 
en slaan zo energie op in vetreserves. Sommige zoogdieren houden een winterslaap 
terwijl het vrouwtje drachtig is. De jongen worden geboren nadat het vrouwtje uit de 
winterslaap is ontwaakt. 
 
Wanneer een dier in de zomer in een staat verkeert die op de winterslaap lijkt, wordt 
dit aestivatie of zomerslaap genoemd. 
 
Wanneer een dier gedurende het hele jaar in een staat verkeert die op de winterslaap 
lijkt, wordt dit een kat genoemd……. 

 
 

Ondergronds boerenbedrijf 
De kleinste boeren ter wereld zijn te vinden in het insectenrijk. Het zijn de mieren. Sommige soorten zijn echte specialisten, zowel 
op het gebied van de veeteelt als in de tuinbouw. 
 
Hoeders van vee 
De meeste Nederlandse mierensoorten melken luizen. Bovengronds actieve mieren melken blad- of schorsluizen, ondergronds 
actieve mieren wortelluizen. 
Luizen hebben een lange zuigsnuit die ze zover in de plant steken tot ze uitkomen in een bastvat. Daar stroomt suikerwater met 
aminozuren, vitamines en mineralen doorheen. Voor luizen zijn dit brand- en bouwstoffen.  

Overtollig sap 'honingdauw' wordt uitgescheiden en vormt een kleverig laagje op de plant 
(of op het dak van de auto onder een boom die overbevolkt is met luizen).  
Mieren stimuleren de uitscheiding door op het achterlijf van de luis te 'trommelen', dat 
noemen we melken. De luizenmelk is ook hun energiebron. 
In het voorjaar gaan de mieren direct op zoek naar luizen. Soms overwinteren luizen in 
het mierennest en worden in het voorjaar 'van stal gehaald' en op een waardplant 
uitgezet. Niet zo maar een plant, want veel luizen zijn slechts aangepast aan een klein 
aantal verwante plantensoorten. 

 

 

Meer zien? 
 Winterslaap 
 Syrische hamsters 
 Egel ontwaakt 
 Zwarte beer in winterslaap 
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Er zijn in ons land zes keer zo veel luizensoorten dan mierensoorten. De meeste luizensoorten 
worden door mieren niet aantrekkelijk gevonden. 
In de nazomer, dus voor hun winterslaap, melken schubmieren de luizen net zo lang tot dat hun 
achterlijven tot barstens toe vol zitten met reservevoedsel. Niet om de winter mee door te 
komen, want dan hebben ze nauwelijks energie nodig, maar om in het voorjaar, als er nog geen 
voedsel is, direct actief te kunnen zijn: nest opwarmen, nest herstellen, broed verzorgen, 
enzovoorts. 
 

Rode bosmieren houden dag en nacht de wacht bij hun luizen. Luizenrovers (bijvoorbeeld 
lieveheersbeestjes en gaasvliegen) worden op afstand gehouden. Wegmieren, humusmieren en 
aanverwante soorten bouwen overkappingen over hun intensieve veehouderij. Deze galerijen zijn gemaakt 
van aaneen gekitte zandkorrels of humusdeeltjes. De luizen zitten dus gevangen, maar ook beschermd, in 
stallen. Gele weidemieren maken ondergronds vergelijkbare galerijen om de wortels van de plant waar hun 
luizen op vast zitten. 
 

De luizenmelk bevat te weinig stoffen om in de eiwitbehoefte van de mieren te voorzien. Dus worden luizen ook gegeten. Een deel is 
dus slachtvee. Van een niet in Nederland voorkomende rode bosmiersoort is onderzocht dat 30% van de luizen werden opgegeten. 
 
De samenwerking tussen mieren en luizen wordt een mutualistische relatie genoemd. 
Dat wil zeggen dat ze elkaar nodig hebben. Het klopt dat veel mierensoorten absoluut 
luizen nodig hebben om te kunnen leven. En veel luizensoorten zijn zo afhankelijk van 
mieren geworden dat ze zich zelf niet meer kunnen verdedigen. Dus hebben ze de 
bescherming van mieren absoluut nodig. Interessant is de vraag wat het 
sturingsmechanisme is achter die afhankelijkheid van luizen. Hebben de luizen zich 
aangepast aan hun beschermers of hebben de mieren steeds de beste luizen 
geselecteerd? 
 
Ondergrondse landbouw 
Zo’n tweehonderd soorten mieren kweken schimmels in hun kolonies. Die schimmels zetten onverteerbare bestanddelen van planten 
om in stoffen die de insecten wel aan kunnen. Bovendien eten de insecten ook de schimmels zelf. De schimmels profiteren van het 
gunstige klimaat dat de ‘boeren’ voor hen scheppen, het voedsel dat ze aandragen en de bescherming die ze bieden tegen ziekten en 
plagen. De insecten kunnen niet buiten hun schimmels, de meeste gekweekte schimmels kunnen niet zonder de insecten.  

En niet zonder reden. Bijzonder is dat mieren net als mensen hoogproductieve rassen in 
monoculturen verbouwen. Dan gaat er geen energie van het gewas verloren aan concurrentie tussen 
variëteiten en zijn de insecten verzekerd van een vaste opbrengst. Alleen: hoe komen ze aan die 
monoculturen? 
 
Iedere nieuwe mierenkoningin neemt een stukje schimmel uit haar ouderlijk nest mee om een tuin te 
beginnen. Toch kan er een andere schimmel in het nest opduiken. De gevestigde schimmel verdraagt 
dat niet en produceert stofjes die indringers tegenwerken. Maar ook de mieren zelf gaan 
nestvreemde schimmels te lijf. 
 

Als je een stuk schimmeltuin van het ene nest naar een naburig nest van dezelfde mierensoort 
verhuist, vernielen de mieren het binnen een halve dag. Dat lijkt zinloos, tot je beseft dat de 
nieuwe schimmel in botsing zou komen met de gevestigde schimmel en dat dan de productiviteit 
van het hele systeem vermindert. 
De mieren die de schimmels eten, nemen ook de tegenwerkende stofjes op en als ze hun tuinen 
met hun uitwerpselen bemesten, komen die stofjes mee. Daardoor zijn mieren gedwongen om 
overal in een nest dezelfde schimmelvariëteit te kweken, ook al zouden ze in verschillende kamers 
misschien liever monoculturen van verschillende variëteiten hebben. De schimmel, het gewas, 
manipuleert wat dat betreft de mieren. 
 
Er rest één probleem: de schimmel probeert paddestoelen te vormen met seksuele sporen waarin nieuwe combinaties van 
eigenschappen mogelijk zijn. De mieren kunnen geen paddestoelen eten, dus voortplanting van de schimmel is voor hen pure 
verspilling. Die onderdrukken ze daarom. Wanneer er knopjes op de schimmeldraden verschijnen waaruit uiteindelijk paddestoelen 
groeien, eten ze die op. De knopjes zijn erg voedzaam. 
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Een georganiseerde samenleving 
Een kolonie is sterk hiërarchisch georganiseerd en bestaat uit één koningin werksters (dit zijn 
allemaal vrouwtjes) en soms mannetjes of jonge koninginnen. 
Mieren zijn eusociale dieren, ze leven nooit solitair. Als één grote familie, misschien zelfs wel als 
één lichaam, werkt de kolonie samen, groeit, zorgt voor voedsel en een prachtig nest en blijft zo 
op een prachtige manier in leven. 

 
Eén van de meest opvallende eigenschappen van mieren is dat ze zeer gestructureerd voedsel kunnen 
zoeken. Hoe weten mieren waar voedsel te vinden is? En hoe komt de hele kolonie te weten waar een 
voedselbron te vinden is wanneer één mier een voedselbron gevonden heeft? Mieren communiceren op 
ten minste twee manieren: 
 Door middel van geurstoffen genaamd feromonen. 
 Door middel van geluid. 
 
Onderzoek naar de betekenis van geluid als communicatiemiddel is nog in volle gang, maar de manier waarop mieren gebruik maken 
van feromonen verklaart waarom het voldoende is wanneer één mier een voedselbron vindt. Door de feromonen weet de hele kolonie 
waar deze voedselbron te vinden is. Mieren leggen geursporen aan wanneer ze de omgeving verkennen. Wanneer ze niks vinden, 
zullen ze het nest weer terugvinden door hun eigen geurspoor te volgen die ze niet versterken; op de terugweg verspreiden ze niet 
nogmaals een geurspoor van feromonen.  
Wanneer ze wel een voedselbron hebben gevonden, zoeken ze ook de weg terug en 
tegelijkertijd maken ze dit geurspoor sterker; tijdens de terugweg verspreiden ze 
weer hun feromonen. Op die manier zullen andere mieren dit spoor versterken en 
kunnen nieuwe mieren ook meteen ruiken welke kant ze op moeten, namelijk door het 
spoor te volgen met de sterkte geur. Mieren hebben een goed ontwikkeld reukorgaan. 
 
Mierenboerderij 
Een formicarium of mierenboerderij is een type terrarium, waarin mieren gehouden worden. 
Het is in feite een kunstmatig mierennest, dus in de praktijk meestal een glazen leefomgeving waarin een volledige mierenkolonie 
onderhouden wordt. Het kan op verscheidene wijzen gebouwd worden, afhankelijk van de mierensoort. De naam is afkomstig van het 
geslacht Formica, waaronder ook de meeste Nederlandse en Belgische mieren vallen. 
Tegenwoordig kun je deze via internet kant en klaar kopen, inclusief mierenvolk. Er zijn verschillende soorten pakketten. 
 

 
Met zand 

 
Van gips 

 
Van acryl 

 
Met gel 

 
 
 

Wie is de mol? 
De mol wordt om twee redenen door de mens bejaagd. Ten eerste zijn veehouders en gazoneigenaren niet gecharmeerd door de 
gaten, gangen en molshopen op hun grasvelden.Ten tweede is hun vacht geliefd om in kleding te worden verwerkt. Volgens de nieuwe 
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 zouden bij kinderen helpen bij 
het doorbreken van de tanden; dit vanwege het verband dat men zag tussen de nagels aan de voorpoten van de mol en het 
doorbreken van tanden. Ook zou je een mol kunnen doden door hem op zijn gevoelige snuit te slaan. Beschaafde types, die 
voorouders van ons! 
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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.  
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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!  
 
 

 

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...  
 
 
 
 
    


