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TUINKABOUTER MAGAZINE

Juli-Augustus 2015

Beste medekabouters,

Je ziet het niet zo één-twee-drie, maar jouw tuin is een ware metropool waar vele miljarden minibeesjes

rondkrioelen. Eigenlijk is het een parallelle wereld vol met micro-organismen waarvan je niet eens weet dat die

bestaat.

Soms zou ik weleens Alice uit Wonderland willen zijn en kunnen krimpen tot het formaat van een lieveheers-

beestje. Hoe anders zou mijn wereld er dan uitzien?

Deze editie staat in het teken van het (heel erg) kleine. In de allerruimste zin van het woord. Daar kun je nog

eens lekker over mijmeren wanneer je, in je eigen paradijsje, met een koel drankje van het zonnetje geniet!

Hoewel het zaaiseizoen nu echt voorbij is, is de webwinkel nog steeds open. Je kunt er immers het hele jaar

terecht! Ik doe mijn uiterste best om binnen twee weken te leveren, hoewel het soms niet lukt omdat ik ook nog

drie tuinen paardenstaart- en brandnetelvrij moet houden……..

Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel
Er zijn nog een paar nakomertjes in de winkel geland. Je vindt ze hier.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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Thematuin: de mozaiektuin
Een mozaiek is een figuur van kleine, ingelegde stukjes glas, steen e.d. Het is een oeroude manier van versieren van alledaagse

objecten die in populariteit maar niet lijkt in te boeten. Omdat het formaat van een mozaiek kan variëren tussen dat van een

postzegel en tot een tweepersoonsbed, kun je in iedere tuin wel een dergelijk kunstwerk kwijt. Maar je kunt ook helemaal los

op muren, meubilair, stoeptegels, tuinpaden……. En het is helemaal niet moeilijk om te doen. Hieronder worden verschillende

technieken beschreven, met voorbeelden.

Geschiedenis

Mozaïek wordt sinds bijna 5000 jaar gebruikt, het begon in de Grieks-

Romeinse Oudheid (tussen 3500 en 3000 jaar voor onze jaartelling) in het

Middellandse-Zeegebied. De talrijke overblijfselen in Italië, de talrijke

gebedsplaatsen en paleizen in Europa en Noord-Afrika zijn het bewijs

hiervan. Zowel op vloeren of muren, in geometrische motieven of heilige

voorstellingen, maar ook voorstellingen van het dagelijks leven ...

Het maken van mozaïek doorkruist de geschiedenis, van de Middeleeuwen

en de Renaissance tot op heden. Men treft het over de hele wereld aan en

zelfs hedendaagse architecten en kunstenaars gebruiken deze technieken

en zullen dat ook in de toekomst doen.

Van de meest bekende plaatsen, noemen we het Park Güell van Antoni Gaudi in
 Barcelona in Spanje (mozaïeken van keramiek).

http://1.bp.blogspot.com/_Ke1OMzRgHnE/TOSMnEcSWfI/AAAAAAAAAAw/tb6hRvKHaJQ/s1600/Mark+&+Eric's+Lotus+Patio+lr.jpg
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Om meer te weten te komen over de geschiedenis van mozaïek en plaatsen om te bezoeken ga je naar Wikipedia.

Gereedschap

Wat heb je nodig als je gaat mozaieken?

Materialen

 Tegelmatjes:

Voor muurmotieven en randmozaïeken kun je matjes met vierkante glastegeltjes, die in alle kleuren o

verkocht worden, gebruiken.

• Kiezels:

Op je terras of looppad kunnen een paar stoeptegels plaats maken voor een

decoratief kiezeltapijt. Door gebruik te maken van een zelfgemaakte mal

(patroon), bepaal je zelf van te voren je ontwerp. Bedenk vantevoren welke

kleur kiezelstenen je gaat gebruiken: witte kiezels en/of kiezels met

grijstinten of zandtinten en/of warme tinten. Maak (een half) patroon

voor het kiezeltapijt op een tekenvel, waarop je eerst ruitjes hebt

getekend van 10 x 10 cm.

Haal uit het bestaande terras een aantal tegels weg tot je de de gewenste

oppervlakte hebt. Graaf dit ± tot 12 cm uit. Breng daarna tot een diepte

van 7,5 cm wit zand aan en egaliseer de grond.

Leg er een stuk plastic op, zodat het vocht niet uit het cement kan trekken.

Plaats een krimpnet in dit vierkant en breng daar houten blokjes van ± 3,5 cm

hoog onder aan. Stort het gat vol met cement. Egaliseer de cementvloer met

een lange rechte lat. Gebruik hierbij een waterpas. Strijk de cementvloer met

een spaan op de hoogte van de terrastegels glad en snijd het overtollige

plastic

+

p tegela
fdelingen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moza�ek
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Teken het patroon volgens de (mal) tekening met een dun

stokje vergroot op de nog zachte cementvloer af. Druk de

op kleur geselecteerde kiezelstenen in het cement. Zorg

dat er een egaal oppervlak ontstaat. Gebruik eventueel een

rubberen hamer. Hou het cement met een plantenspuit

vochtig, zodat de kiezels goed hechten in het cement. Zorg

ervoor dat het cement niet te snel droogt. Dek het zo

nodig bij wind of bij warm weer met een plastic zeil af.

Bedenk wel dat het een tijdje duurt voor je er overheen

kunt lopen: het cement moet eerst goed uitharden.

De materialen koop je in een tuincentrum en bij een

bouwmarkt.

 Serviesscherven:

Schuim tweedehandswinkels en rommelmarkten af, op zoek naar geschikte kleuren en motieven. Leef je daarna lekker uit:

eerst met het betere gooi en smijtwerk, daarna op het door jou gewenste ontwerp!

 Glas:

Glas is niet het gemakkelijkste materiaal om mee te beginnen, want het laat zich moeilijk in vorm snijden (zie ook bij

“Tegels). Gebruik oud, gebrandschilderd glas of glas in lood, vierkante glazen flessen of potten en grote glazen kralen. Bij

het tuincentrum vind je bij de afdeling bloemschikken vaak glazen vulmiddel. Dit is ook heel geschikt.

Door het knippen van glas met de tang, kunnen kleine gevaarlijke en hele scherpe scherven loskomen, gebruik dus altijd

een veiligheidsbril.
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 Spiegel:

Laat wat oude spiegels in scherven vallen. Gevorderde mozaiekers kunnen ze ook snijden (zie bij Tegels).

Door het knippen van de spiegels met een tang, kunnen kleine gevaarlijke en hele scherpe scherven loskomen, gebruik dus

altijd een veiligheidsbril.

 Tegels

Laat tegels in stukjes vallen, of omwikkel ze met een lap stof en geef er met een hamer een paar

ferme klappen op. Tegels kun je gemakkelijk snijden met behulp van een lineaal, graveerstift en

mozaiektang.

Zet op de plaats waar je de tegel wil breken met de graveerstift een flinke kras. Liefst ga je

helemaal door het glazuur heen. Neem daarna de tegel tussen de kaken van de tang met de kras

ongeveer in het midden en druk kort maar krachtig.

Voor ronde lijnen gebruik je een nijptangetje om de krommingen stukje bij beetje weg te

“knabbelen”. Werk de stukjes zo nodig met een vijl bij.

Door het knippen van de tegels met de tang, kunnen kleine gevaarlijke en hele scherpe scherven los

altijd een veiligheidsbril.

 Schelpen:

Verzamel zelf schelpen op het strand of koop ze in het tuincentrum. Je kunt ook mooi combineren m

kleine kiezels.
komen, gebruik dus

et glaskorrels of
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Technieken

 De directe methode

Dit is de ideale techniek om mee te beginnen en om de grondbeginselen van mozaïek maken te leren met eenvoudige motieven op

kleine voorwerpen. Maar met ervaring is het natuurlijk ook mogelijk om hiermee grote en mooie objecten te maken. Het kan op

alle ondergronden toegepast worden: potten, meubels,...

Om te beginnen maak je een schets of trek je een bestaand motief direct over op de

ondergrond. Deze moet waterbestendig zijn!

Knip de tegels met de tang zoals hierboven is uitgelegd.

Maak de ondergrond waarop je de mozaïek gaat plakken klaar. Smeer alleen een deel

van de ondergrond met een gelijkmatige laag tegellijm in met een gekartelde spatel.

Kies altijd lijm die geschikt is voor de gekozen ondergrond.

Begin met het plakken van de stukjes in het midden van de ondergrond en plaats eerst

de grootste stukken. Vul daarna de ruimtes op met de kleinere stukjes.

Smeer de ondergrond met lijm in naarmate je vordert met je werk.

Filmpjes over mozaïeken:

 Tafelblad mozaïeken • Glasmozaïek • Kiezelmozaïek

 Steentjes knippen • Stapstenen • Spiegelsteentjes

 Voegen • Mosaic basics

 Tegelbreektang • Mosaic video tutorial

 Tegels snijden • Seashell mosaic table

 Zelf mozaïeken • Mosaic in our garden

 Bloempot • Zwembad

http://www.youtube.com/watch?v=wbwNOtweC2g
http://www.youtube.com/watch?v=5ConcnYu4q4
http://www.youtube.com/watch?v=1REWoKWctdQ
http://www.youtube.com/watch?v=iFXqpUL3yHI
http://www.youtube.com/watch?v=MD3A5PfVyVA&list=PLA5060AA5DC422F09
http://www.youtube.com/watch?v=xri5gRaOMDw
http://www.youtube.com/watch?v=rKDpPIGWR3I
http://www.youtube.com/watch?v=nKsxr_RBiG0
http://www.youtube.com/watch?v=isCkxpO7pk4
http://www.youtube.com/watch?v=9Tigt586HrU
http://www.youtube.com/watch?v=U877du1jNbo
http://www.youtube.com/watch?v=CVjqYfnoeIA
http://www.youtube.com/watch?v=MWbw9XDXa2A
http://www.youtube.com/watch?v=dYNcO3wBjII
http://www.youtube.com/watch?v=fbAKehRpn7c
http://www.youtube.com/results?search_query=mozaiek+kiezelstenen
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Laat de lijm 24 uur drogen en breng dan de voegen aan zoals voor gewoon tegelwerk,

met een voegrubber of met een spons en druk niet te hard om te voorkomen dat de

voegen hol worden. Indien nodig kunt u ten slotte de randen van de ondergrond verven.

 De indirecte methode

Met deze methode kunnen ingewikkelder en zorgvuldiger motieven gemaakt worden. Bij deze methode worden de inlegstukjes

en het motief tijdelijk ondersteboven op papier geplakt worden met een lijm op waterbasis (witte lijm of verdunde vinyllijm) en

vervolgens op de ondergrond worden aangebracht. Let op: alle gebruikte materialen (bijvoorbeeld tegels) moeten een gelijke

dikte hebben.

Maak eerst een schets van je werkstuk te maken. Je kunt zelfs met gekleurde

stiften je ontwerp uittesten.

Maak je tegelstukjes op maat met de tang om ze de gewenste vorm te geven, gebruik

indien nodig de vijl.

Breng de wateroplosbare lijm met een kwast aan op de zijde van de tegel die

zichtbaar zal zijn en plak deze vervolgens op je tijdelijke papieren ondergrond.

Als alles goed droog is, draai je voorzichtig de voorbewerking om.

Maak de ondergrond gereed waarop je het mozaïek gaat plakken (breng indien nodig

naargelang de ondergrond een onderlaag aan). Breng een gelijkmatige en niet te dikke

laag tegellijm aan met de gekartelde spatel (of houtlijm als de ondergrond van hout

is).
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Breng de tegelstukjes aan (met het papier naar boven) door ze voorzichtig uit te

rollen op de met lijm ingesmeerde ondergrond.

Druk op een gelijkmatige wijze op de gehele oppervlakte en laat de lijm drogen.

Zodra de tegellijm voldoende gedroogd is kun je het papier verwijderen.

Je kunt hiervoor een licht vochtige spons gebruiken. Reinig vervolgens het hele

tegeloppervlak.

Wacht 24 uur totdat de tegellijm goed droog is en breng dan de voegen aan, zoals

voor tegelwerk, met een voegrubber of met een spons en druk niet te hard om te

voorkomen dat de voegen hol worden.

Je kunt je voegsel kleuren met behulp van kleurstoffen.

Verf tenslotte de randen van de ondergrond, als ze zichtbaar zijn.

Minituintjes
Het creëren van je eigen mini tuintje is één van de nieuwste tuintrends die vanuit de VS naar Nederland is overgewaaid. Je zou

ze kunnen zien als “levende poppenhuisjes”. Pas op voor je hieraan begint, het schijnt nogal verslavend te zijn.

De gebruikte miniplantjes vind je in de grotere tuincentra. De meubeltjes etc. (vaak bestemd voor poppenhuizen) koop je via

internet of in een speciaalzaak. Of, als je een beetje handig bent, je maakt ze zelf. Hieronder staat een voorbeeld van hoe je

een minituintje kunt maken, maar laat vooral je eigen fantasie de vrije loop!

Aanpak:

1. Kies een schaal of bloempot waar je de minituin in wil maken. Zorg ervoor dat de pot diep genoeg is, zodat de plantjes

genoeg ruimte hebben om te groeien.

2. Bedek de bodem met gebroken scherven van een terracottapot of hydrokorrels zodat het overtollig water weg kan. Als je

een diepe pot hebt, gebruik je met hydrokorrels omdat de pot anders te zwaar wordt.

3. Bovenop de gebroken scherven van een terracottapot of hydrokorrels schep je een mix van potgrond en bonsaigrond door

elkaar.

4. Bedenk eerst hoe je het tuintje eruit wil laten zien met de accessoires en de plantjes. Daarna kun je beginnen met het

plaatsen van de planten en accessoires. Let er op dat je de plantjes goed aandrukt, maar niet te laag plant.

5. Let erbij het water geven op dat je met verschillende plantjes werkt en het ene plantje meer water nodig heeft dan het

andere. Vetplantjes vragen bijvoorbeeld minder om water dan een palmpje.

Onderhoud:

Om je mini-tuin net zo mooi en stralend te houden als toen je hem maakte, is het belangrijk hem goed te verzorgen. Net als

gewone planten, moeten mini-plantjes gesnoeid worden. Wanneer je ziet dat een plantje snel gaat groeien of over andere

plantjes heen valt, moet je het snoeien. Je mag de takjes best wat korter af knippen, dan blijft het gezond.

De plantjes hebben water nodig. Dit varieert een beetje per plantje. Vraag de winkel waar je de plantjes hebt gekocht om

advies voor goede verzorging.

https://www.masonminigardens.nl/producten
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Geschikte plantjes:

Het is belangrijk om te weten welke plantjes je gaat gebruiken voordat je aan de slag gaat met het maken van de minituin. Je

kunt bijvoorbeeld variëren in hoogte, kleur of grootte. Geschikte soorten zijn: Selaginella apoda, mini-klimop, Peperomia

rotundifolia, Ficus Pu White Sunny, Verschaffeti, Muehlenbeckia complexa, Libanensis,

Andiatrum venustum, bolmos en een scala aan miniatuur vetplantjes.

Afwisseling:

Wil je af en toe wat variëren of inspelen op bijvoorbeeld feestdagen of seizoenen? Dan zijn

er vaak maar kleine aanpassingen nodig.

Klein venijn
Niet alleen wij zijn dol op de planten in onze tuin. Deze schatjes weten er ook goed raad mee. H

je ook hoe je ze moet bestrijden!

Bladluis

Groene, zwarte of anders gekleurde luizen zuigen sap uit steng

de plant. Ze zijn te verwijderen met een harde straal water. I

spuiten met een bestrijdingsmiddel op basis van zeep. Luizen k

planten bij de meest aangetaste planten. Zie ook verderop in d

Oorworm

Oorwormen kunnen bloemblaadjes beschadigen, vooral bij dahl

voor. Ze kruipen graag in een potje stro en zijn zo goed te van

Schildluis

Schildluizen komen vooral binnen en in de kas voor. Ze verschu

schildje. Bestrijdingsmiddelen krijgen er moeilijk vat op en he

schildjes is onbegonnen werk. De plaag is heel besmettelijk. Vo

direct af en gooi hem niet op de composthoop.

Bladrollers

Gedurende het late voorjaar en vroege zomer zijn enkele blad

opgerold. Ze wijzen naar beneden maar verkleuren niet. In het

de bladroller, een gaasvlieg. Wanneer de larven uitkomen, vret

ernstige infectie betreft, volstaat het om de getroffen blade

dan moet je een bestrijdingsmiddel gebruiken.

Wolluis

Op de bovengrondse plantdelen zitten witte pluispropjes, en d

verstopte plekjes. Dat zijn wolluizen. Deze plaag is besmetteli

planten direct af en gooi ze niet in de composthoop

of groencontainer. Er is geen remedie omdat ze door

het pluis tegen bestrijdingsmiddelen worden

beschermd.
erken de aanvallers, dan weet

els en bladeren en verzwakken zo

s dat niet voldoende, dan kun je

un je afschrikken door knoflook te

it magazine.

ia's. Vaak komt dat echter niet

gen.

ilen zich onder een ovaal, bol

t stuk voor stuk wegkrabben van de

er een aangetaste plant daarom

eren van vooral rozen ineens

opgerolde blad zitten de eitjes van

en ze aan de bladeren. Tenzij het een

ren te verwijderen. Zijn het er veel,

an vooral in de bladoksels of andere

jk voor buurplanten. Voor de zieke
Meer zien?
 Utopia: ongediertebestrijding

 Insecten veilig bestrijden

 Bestrijden op ecologische wijze
 Organic pest control in garden

 Organic vegetable pest control
 CSI: pest control

http://www.youtube.com/watch?v=ilV7on8pNUU
http://www.youtube.com/watch?v=SXTLVaSOqus
http://www.youtube.com/watch?v=JWBYEGcdS4Q&list=PLFFDA6B1993D82F8B
http://www.youtube.com/watch?v=33Q0uP4odh4
http://www.youtube.com/watch?v=KMTbwLK6Wys
http://www.youtube.com/watch?v=1rJeen4huv4
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Behangersbij

Behangersbijen snijden cirkelvormige stukjes uit bladeren om er hun nest van te maken. Deze bij

lijken op de honingbij maar zijn wat rossiger op de buik. Hun activiteiten brengen weinig schade toe

aan de plant. Ze komen in Nederland niet zo heel veel voor, dus beschouw ze maar als een stukje

interessante biologie.

Rozencicade

Kleine gele en witte vlekjes op vooral rozenbladeren wijzen op rozencicades. Vooral planten op

warme, beschutte plaatsen hebben er last van. Je kunt ze bijna niet zien (zo worden niet groter

dan twee milimeter en zijn zeer snel). Is de aantasting ernstig, spuit dan met een anti-

bladluismiddel.

Leliehaantje

Dit rode kevertje is verzot op lelies en frittelaria en laat hiervan alleen de stengel overeind staan.

De enige manier om ervan af te komen is ze te vangen, maar dat valt niet mee. De larven kun je

herkennen aan het bruine slijm waarmee ze zich omhullen. Deze kun je oppakken en vernietigen.

Rupsen

Wie vlinders wil zien, moet de rupsen accepteren. Als je er de ruimte voor hebt, kun je een speciaal

"brandnetelhoekje" in je tuin voor aanleggen. Ongewenste rupsen kun je met de hand weghalen en

ergens anders weer uitzetten. Groenten in de moestuin kun je beschermen met insectengaas.

Bestrijd ze liever niet want het gaat al slecht genoeg met de Nederlandse vlinderstand. In het

geval het de eikenprocessierups betreft, kun je de gemeente bellen. Die zorgt voor bestrijding.

Witte vlieg

De volwassen witte vliegen zijn meestal te vinden aan de onderkant van de jonge bladeren, waar ze

hun eieren afzetten. Door aan de planten te schudden, vliegen ze als een wolk op om even later

opnieuw de onderkant van de bladeren op te zoeken. De larven bevinden zich aan de onderkant van

jongere bladeren; op de oudste bladeren zijn de poppen te vinden.

Spint

Zit er spinrag op een plant, kijk dan eens met een loep of er heel kleine beestjes over de draden

lopen. Dat zijn de mijten van de spint. Ze zijgen aan het blad en brengen de plant veel schade

toe. Buiten brengt hij schade aan groenten en vruchten, maar slechts in beperkte mate. In de kas

kan hij een waar terreurbewind voeren. Ze houden van droge omstandigheden, dus het verhogen

van de luchtvochtigheid kan een remedie zijn. Als het niet vriest, kunnen kasplanten buiten met

water worden schoongespoten.

Spinsel- of stippelmotten

De rupsen van dit vlindertje beschermen zich tegen spreeuwen en sluipwespen door zich tussen

gesponnen draden te verstoppen.Al dat rag ziet er naargeestig uit. Toch kun je de rupsen hun gang

laten gaan. Vóór eind juni verpoppen ze zich en loopt de struik weer snel uit met vers groen blad.

Het rag kan dan worden verwijderd.
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Taxuskever

Knabbelt aan de randen van bladeren. De planten hebben hier weinig last van. Het zijn echter niet

de kevers maar zijn larven die enorme schade kunnen aanrichten in je tuin omdat ze de wortels van

planten opeten. Het zijn dikke, witte larven met een bruinoranje kop. Wanneer je deze in potten of

in de bodem tegenkomt, moet je de plant verwijderen en in de vuilinsbak gooien. In het tuincentrum

zijn middelen verkrijgbaar om de kevers te bestrijden. Doe je dit niet, dan leggen ze eieren en heb

je het volgende seizoen een tuin vol schadelijke larven.

Minivijvers
Groot of klein, een vijver brengt leven in de tuin. Voor wie dat niet wil missen, maar geen grote vijver kan of wil inpassen in

zijn tuin, is er de mogelijkheid van een kleinere vijver.

Voorgevormde vijvers

Bij tuincentrum en doe-het-zelf-zaken zijn voorgevormde, plastic vijvers te koop in allerlei

vormen en maten. Hieronder kun je lezen hoe je een dergelijke vijver aanlegt, waarbij de

randen worden weggewerkt onder vlonders en door middel van oeverbeplanting.

Werkwijze:

1. Bepaal de plek. Zet daar de vijverbak neer. Breng de vorm van de vijver over op de grond

door langs de rand van de vijver om de 40 centimeter paaltjes loodrecht in de grond te

slaan.

2. Teken ook het diepste deel van de vijverbak af.

3. Graaf eerst het diepste gedeelte uit en daarna de eventuele volgende niveaus. Graaf alles iets ruimer uit dan de bak groot

is.

4. Maak de bodem goed vlak (waterpas) met scherp zand en plaats de bak in het gat. Zorg dat hij waterpas ligt. Vul eventueel

onder de bak zand bij totdat de rand precies op de goede hoogte ligt. De bovenrand moet 5 tot 10 centimeter onder het

grondoppervlak liggen. Zo voorkom je dat je straks tegen de lelijke, plastic rand ankijkt.

5. Als de vijver goed ligt, vult je hem voor eenderde met water. Vul daarna de ruimte om de vijver op met zogenaamd

stopzand, dat is zand dat zich helemaal om de vijvervorm zal "zetten". Als de vijver helemaal naar je zin ligt, kun je hem

verder met water vullen.

6. Zet plastic bakjes met oever- en waterplanten in de vijver. Leg er, als je kleine (klein)kinderen hebt, een betongaasmat

over. Verberg de vijverrand door houten vlonders neer te leggen die er een stukje overheen steken.

7. In plaats van vlonders kun je ook tegels gebruiken. Wil je een meer natuurlijke oever langs je vijver, dan kun je langs de

rand bodembedekkers planten; deze zullen de rand snel bedekken en aan het zicht onttrekken

Fonteinvijvertjes:

Wie geen vijver wil, maar wel het rustgevende geluid van water in de tuin, kan ook kiezen voor een waterelement in een

fonteinvijvertje.

De basis van een fonteinvijver bestaat uit een bak met een afneembare, geperforeerde deksel. De bak zelf wordt aan het oog

onttrokken door bijvoorbeeld keien en een sierornament, zoals een borrelsteen, fontein, waterzuil of spuitfiguur. In de bak

komt een dompelpomp die het water uit de bak omhoog pompt. Via de stenen en het deksel stroomt het water terug in de bak.

Een fonteinvijver kun je op allerlei manieren inpassen, bijvoorbeeld ingegraven tussen de planten of in een uitsparing in een

vlonder of het gazon.

Hieronder zie je hoe het werkt. Het is heel gemakkelijk na te maken:
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Een minivijver in bak of schaal:

Als container voor een minivijver kunnen allerlei potten en bakken

dienen. Van een metselkuip tot regenton tot bloempot: alles wat water

kan bevatten en niet lekt, kan dienen als minivijver. Als je er wat planten

in laat groeien, zul je zien dat zelfs de kleinste vijver als een magneet

werkt op het wildleven in je tuin. Alleen voor vissen zijn deze vijvertjes

te klein.....

Mei of begin juni is een goede tijd om een minivijver aan te leggen en te

beplanten. Zet een minivijver niet in de volle zon, het water warmt dan

te veel op en dan gaat het water eruitzien als groentensoep. Een plekje

in de halfschaduw is het meest geschikt.

In de winter kun je je minivijver het beste helemaal leeg maken. De

planten kunnen in een emmer water overwinteren op een koele,

vorstvrije plaats zoals een schuur of garage.

In een minivijver kunnen alleen kleine waterplanten een plekje krijgen. Bovendien zal de beplanting elk voorjaar kritisch

bekeken moeten worden en eventueel uitgedund. Enkele voorbeelden: Potentilla palustris, Mentha aquatica, Mysotis palustris,

Hippuris vulgaris, Equisetum scirpoides, Myriophyllum, Ceratophyllum, Nymphaea pygmea-variëteiten, waterhyacint

(Eichhornia) en vlotvaren (Salvinia).

Werkwijze:

1. Je hebt nodig: een grote waterdichte bak, vijvermandjes, jute, vijvergrond, substraat om af te strooien en diverse

vijverplanten naar keuze, inclusief zuurstofplanten.

2. Bekleed een paar mandjes met jute en vul ze met vijvergrond. Beplant ze met diverse water- of overplanten; dek de grond

daarna af met het substraat.

3. Zet ook een aantal zuurstofplanten in mandjes met alleen vijversubstraat. Zuurstofplanten zijn onmisbaar om het vijvertje

helder te houden.

4. Mandjes met oeverplanten kun je eventueel op een steen zetten. Mandjes met zuurstof- en waterplanten kunnen op de

bodem.

5. Zet de vijver op de juiste plek: dagelijks een paar uur zon maar ook wat schaduw is prima; het water wordt dan niet te

warm.

6. Vul tot slot je vijvertje met water en doe er wat anti-algenmiddel in.
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Vijverplanten planten:

1. Kijk voordat je gaat planten hoe de aangekochte planten het best in de vijver tot hun recht komen.

2. Haal de planten voorzichtig uit hun potjes en probeer de wortels zo min mogelijk te beschadigen.

3. Plaats de plantjes in plastic vijvermandjes en, als je meerdere soorten in één mandje zet, vergewis je ervan dat ze zo op

hun best uitkomen. Je kunt de schikking hierna niet meer wijzigen.

4. Vul de ruimte rond de planten op met speciale vijveraarde. Voorzichtig maar wel stevig aanduwen, zodat er geen lucht meer

tussen de aarde en de wortels zit.

5. Bedek het oppervlak van de aarde met grind. Dit houdt de aarde in het mandjes en maakt deze zwaarder waardoor het

beter op de bodem blijven staan.

6. Geef water tot de aarde in de mandjes geheel doorweekt is.

7. Gebruik eventueel bakstenen om oeverplanten niet te diep in het water te laten staan.

8. Indien het een nieuwe vijver betreft kun je nu de bak met water vullen.

9. In het begin kan het water groen worden. Uiteindelijk zal er echter een balans ontstaan: het water wordt dan weer helder.

Dit kan wel enige weken duren

Een gezond evenwicht:

Naar een gezonde vijver hoef je nauwelijks om te kijken. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het

in toom houden van wat al te enthousiast groeiende planten. Hoe kleiner de vijver, hoe groter de kans

dat er iets misgaat. Om te voorkomen dat het water te warm wordt, moet de vijver niet te ondiep zijn

en ook wat schaduw krijgen. Voldoende zuurstofplanten zijn een absolute noodzaak. Vissen maken de

kans op mislukking groter. Bedenk ook dat het water in een kleine vijver in de winter veel sneller

bevriest. Om te zorgen dat eventueel aanwezige vissen en amfibieën de winter overleven, met een

kleine vijver minimaal 80 centimeter diep zijn. Bij zonnig en droog weer moet je de vijver regelmatig

bijvullen. Mocht je te veel algen in je vijver krijgen, dan kun je er watervlooien (levende, verkrijgbaar bij de dierenwinkel) in

uitzetten. Die zijn wél dol op alg.

Helden van de microbiologie
Microbiologie, dat is toch iets met microscopen, witte jassen en een laboratorium?

Dat klopt. Maar saai is het allerminst. Door de inzet van microbiologen zijn veel

ziekten niet meer direct dodelijk, en blijft de schade van de beruchte ziekenhuis-

bacteriën beperkt. Maar ook een bierbrouwer heeft microbiële kennis nodig om

gist tijdens het brouwen in leven te houden. De meeste producten in de koelkast

bestonden niet eens zonder microbiologie. Sterker nog, zonder microben zou je

niet eens een koelkast nodig hebben. Microbiologie is voor de meesten een raadsel,

terwijl het juist zoveel mogelijkheden biedt!

Voor wie dacht dat een vlo klein was, gaat een nieuwe wereld open: de wereld van

de micro-organismen. Een micro-organisme of microbe is een wezen dat te klein is

om met het blote oog te kunnen zien.

Ze zijn zó klein dat een bacterie, een van de kleinste microben, meer dan één miljoe

Zonder de micro-organismen zoals schimmels, gisten, (micro)algen, bacteriën, archa

leven op aarde mogelijk zijn.

Lang dachten wetenschappers dat deze zichtbare soorten ‘de natuur’ vormden. Tege

van het leven op aarde bestaat uit micro-organismen en is niet te zien zonder micro

In de 3,5 miljard jaar dat ze de aarde bevolken, hebben microben zich aan de hand

aangepast. Ze kunnen hierdoor op de meest extreme plekken leven. Overal waar voe

alles, zelfs metalen, zuren, aardolie en aardgas. De hoeveelheid verschillende soorte

en er worden iedere dag nieuwe soorten ontdekt.
n keer op de punt van een naald past.

ea, virussen en microdiertjes zou er geen

nwoordig weten we wel beter. Tweederde

scoop.

van evolutie aan bijna elke omgeving

dsel is, is leven. En microben eten bijna

n en het aantal micro-organismen is enorm,
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De microwereld is misschien onzichtbaar en raadselachtig, ze is ook onmisbaar. Microben zijn essentieel op aarde en in ons

lichaam. Microalgen in de oceaan produceren de helft van alle zuurstof in onze atmosfeer. Schimmels en bacteriën zetten het

organisch materiaal van dode dieren en planten om in nieuwe grondstoffen. En darmbacteriën helpen je voedsel te verteren.

Zonder hen is er geen leven op aarde mogelijk.

Hoe is het mogelijk dat we gedurende het grootste deel van onze geschiedenis nooit zelfs maar hebben vermoed dat een

dergelijke wereld bestond? Zonder deze grote geesten hadden we het nog steeds niet geweten!

Antoni van Leeuwenhoek

Van Leeuwenhoek was laken- en zijdehandelaar, en later gemeenteambtenaar te Delft. Hij

ontwikkelde zich als bioloog en een superieur microscopist. Met grote bekwaamheid vervaardigde

hij zijn eigen microscopen. Uiteindelijk bezat hij er 527, met vergrotingen van 40 tot 270 maal.

Hij begon pas later met zijn wetenschappelijke activiteiten. Zijn waarnemingen door de microscoop

stelde hij op schrift. Hij ontdekte de ‘kleijne diertgens’, die in het water leven. Voortzetting van dit

onderzoek leidde tot de ontdekking van bacteriën, rode bloedlichaampjes en de zaaddiertjes.

Omdat Van Leeuwenhoek geen academische opleiding had genoten was hij

geen vreemde talen machtig.

De medicus Reinier de Graaf introduceerde hem bij de Royal Society, hét

wetenschappelijk instituut te Londen.

Zijn wetenschappelijke brieven werden vertaald en gepubliceerd in de ‘Philosophical Transactions’.

Zo werd Van Leeuwenhoek, eens geïsoleerd amateur-onderzoeker, een wetenschapper met

wereldfaam. Zelfs koningin Mary van Engeland en tsaar Peter de Grote kwamen hem opzoeken in

Delft.

Edward Jenner

Op 14 mei in 1796 vaccineerde Edward Jenner voor het eerst iemand tegen het levensgevaarlijke

pokkenvirus. Tegen het einde van de achttiende eeuw veroorzaakte de ziekte jaarlijks zo'n

400.000 doden in Europa. Het virus kwam bij mensen in twee vormen voor: variola minor en variola

major. De laatste vorm zorgde voor de meeste slachtoffers: tussen de tien en dertig procent van

de geïnfecteerden overleefde een dergelijke infectie niet.

Het was al wel bekend dat mensen die veel met koeien werkten vaak geen last hadden van pokken

bij epidemieën of slechts lichte ziekteverschijnselen vertoonden. Daarom infecteerde Jenner een

8-jarig jongetje met het koepokvirus.

Bij de jongen maakte hij twee kleine krasjes op de huid.

Die krasjes wreef de dokter in met de vloeistof uit de pok va

melkmeisje. Na een dag of zeven vertoonde de jongen wat lic

maar twee dagen later is hij weer genezen.

Op 1 juli van datzelfde jaar infecteert de dokter de jongen m

pokkenvirus. Hij krijgt geen pokken. Het pokkenvirus komt nu

voor. De laatst bekende natuurlijke besmetting met pokken w

Joseph Lister

Aan Joseph Lister hebben we meer te danken dan een middel om de mond te spoelen. Om Listers

verdiensten te begrijpen is het van belang de manier van chirurgisch werken in die tijd te kennen.

Halverwege de 19e eeuw had de introductie van de anesthesie het mogelijk gemaakt patiënten

zonder pijn te opereren waardoor de chirurg niet langer verplicht was om snel te werken. Hij kon nu

ingewikkelde en langdurige operaties uitvoeren. Dit leek chirurgisch een voordeel, maar het

infectiegevaar groeide als gevolg van het langdurig opereren. Dat operatiewonden direct (“per

primam”) genazen was al zeer zeldzaam. Maar door de ingewikkelder operaties nam kans op ziekte

en overlijden door sepsis toe. Pusvorming en bloedvergiftiging met sepsis als gevolg eisten vele

levens van geopereerde patiënten.

Dit nam soms de omvang aan van ware ziekenhuisepidemieën, waardoor patië

het ziekenhuis en de meest kundige chirurgen twijfelden aan hun werk. Toe

benoemd voor de leerstoel van chirurgie in Glasgow waren de infectieproble

groot.

Hij zorgde voor het openhouden van de ramen, volgens de theorieën van bui

Nightingale, er werd voorzien in stapels schone handdoeken, het baatte niet
n de hand van een

hte ziekteverschijnselen,

et het menselijke

niet meer in het wild

as op 26 oktober 1977.

n

n

m

t

ten bang werden voor

Lister in 1860 werd

en in het ziekenhuis

enlucht van Florence

.
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Ook het bouwen van nieuwe ziekenhuizen en strikt toepassen van huishoudelijke hygiëne losten de problemen niet op. Lister

begreep toen dat niet alleen het ziekenhuis de oorzaak vormde, maar dat ook de chirurgen en hun instrumenten bijdroegen aan

de infectie. Aanvankelijk verdacht Lister de zuurstof in de lucht die oplost in de weefsels als een belangrijke factor, en om

lucht de toegang te ontzeggen was onmogelijk. Een ongecompliceerde fractuur van een been, waarbij de huid gesloten blijft,

kan goed genezen, terwijl een gecompliceerde botbreuk, met open huid en toegang tot het inwendige, slecht afliep. Bij

amputeren van zo’n been, overleed de patiënt in een groot deel van de gevallen aan bloedvergiftiging.

Louis Pasteur

Pasteur studeerde scheikunde en biologie. Zijn wetenschappelijke carrière begon in 1848. Hij

ontwikkelde de theorie dat de oorzaak van veel ziekten een minuscuul levend wezen was, een

“micro-organisme”. Zijn "theorie van de ziekteverwekker" of "microbe-theorie" is een van de

belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis. Hij introduceerde nieuwe concepten als

sterilisatie van gereedschappen en wondverbanden.

Pasteur ontdekte dat er verschillende soorten gistcellen voorkomen en dat niet alle gisten even

geschikt zijn voor een goede gisting, en bijgevolg een optimale smaak van wijn en bier.

Hij toonde op overtuigende wijze aan dat bedorven voedsel geen micro-

organismen voortbrengt, maar dat rotting en gisting daarentegen worden

veroorzaakt door micro-organismen die in de lucht aanwezig zijn.

Hij was de uitvinder van het pasteuriseren, het proces waarin schadelijke microben in aan bederf

onderhevige voedselproducten worden vernietigd door het voedselproduct kortstondig te verhitten,

zonder het product te beschadigen.

Ook ontdekte hij het vaccin tegen hondsdolheid.

Alexander Fleming

Alexander Fleming (1881-1955) was een medisch microbioloog. Door een speling van het lot deed hij

een grootse ontdekking. Die leidde tot een doorbraak in de medische wetenschap.

In 1928 ontdekte Fleming penicilline, de eerste vorm van antibiotica. In het ziekenhuis waar hij

werkte, kweekte hij bacteriën op petrischalen. Op een van zijn bacteriekweken was per ongeluk een

schimmelspore terechtgekomen en die was uitgegroeid tot een schimmelkolonie.

Rondom deze schimmelkolonie groeiden de bacteriën minder goed dan op de

rest van de petrischaal.

Fleming leidde daaruit af dat het een stof afkomstig van de schimmel

moest zijn die de bacteriegroei remde. Deze stof noemde hij penicilline,

naar de schimmel op zijn kweek Penicillium notatum.

Flemings ontdekking leverde hem de Nobelprijs voor de Geneeskunde op. En heeft geleid tot de

productie van vele antibiotica. Hierdoor zijn veel ziektes die veroorzaakt worden door bacteriën, zoals

long- of blaasontsteking, nu goed te genezen.

Ondanks de voordelen, brengen antibiotica ook risico’s met zich mee zoals antibioticaresistentie.

Rotsplanten en -tuinen
Alpenweiden met kleinblijvende en bloeiende planten kan iedereen zich makkelijk voor

de geest halen. Je kan zoiets -zij het op kleinere schaal- perfect in je eigen tuin

realiseren om zelf je rotsplanten te kweken en te verzorgen.

Rotsplanten groeien van nature boven de 'boom-lijn' in alle bergachtige gebieden van d

over de Alpen tot in Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. De planten zijn gekenmerkt door e

nature uit beschermt tegen wind, extreme kou en dikke pakken sneeuw. Ze groeien in d

hellingen, steile kliffen, moerasgebieden en aan de bosrand.

Door plantenliefhebbers wordt de term “rot

betreft kleine, al dan niet, winterharde plan

troggen en schalen, stapelmuurtjes, grindpa

planten en lage heesters zijn ook kleine bom

geschikt om in de rotstuin toe te passen.
e wereld. Je vindt ze van Schotland,

en gedrongen groeiwijze, die hen van

iverse habitats: hooiland, steenachtige
splanten” veel ruimer genomen. Het

ten die geschikt zijn voor de rotstuin,

adjes en graveltuinen. Naast vaste

en, dwergconiferen, bollen en knollen
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Ze verlangen meestal een goed gedraineerde standplaats, en een kleine maar regelmatige watergift. Geen meststoffen of rijke

compostgrond. Bovenal verdragen ze de nabijheid van sterk groeiende of overhangende tuinplanten zeer slecht.

Hoe harder en ruwer de omgeving, hoe meer grind en gravel, hoe beter ze zullen gedijen. Ze zullen je belonen met bekoorlijke

kussentjes en mooie bloemen- en bladtapijten.

Door in een rotstuin hoogteverschillen te maken, creëer je de ideale standplaats om vele soorten te laten gedijen. Bovenaan

groeien soorten die in natte periodes toch graag de wortels droog houden. Onderaan de helling groeien vochtminnende planten.

Door de hoogteverschillen zijn rotstuinen ook geschikt om watervallen en beekjes te maken.

Op die manier kan in elke tuin een rotstuin aangelegd worden. In piepkleine tuinen of op het terras groeien rotsplanten ook

prima in troggen, schalen, potten of bakken.

Aanleggen:

Je hoeft het allemaal niet zo groots aan te pakken: met tonnen stenen en bigbags vol gruis en grit, met bouwwerken die op

complete rotswanden lijken. Op enkele vierkante meters is al heel wat moois te maken.

Met onderstaande korte richtlijnen kun je eenvoudig beginnen.

Stap 1.

Leg de basis

Wanneer je eenmaal een plek

hebt gekozen, maak je de grond

egaal en bedekt deze met een

laag gebroken bakstenen of puin,

zodat er een goede afwatering

ontstaat. Bouw hierop met grote

stenen een “berg” zoals jij die

mooit vindt. Vul de kieren en

gaten met oude potgrond of turf.

Stap 2.

Dek de basis af.

Bedek de stapel van

stenen en turf met een 20

cm. dikke laag tuinaarde.

Stap 3.

Plaats de rotsen

Trek tijd uit om te kijken

naar de rotsen die je tot

je beschikking hebt. Kijk

hoe ze in elkaar passen en

hoe ze combineren. Begin

pas met bouwen als je

helemaal zeker bent van je

zaak.

Stap 4.

Stabiliseer de rotsen

Vul de holten en gaten

tussen de rotsen en zorg

dat aarde goed wordt

aangedrukt. Zo voorkom je

dat deze wegspoelt en je

creatie in elkaar stort na

een flinke regenbui.

http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step1.jpg
http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step2.jpg
http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step4.jpg
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Stap 5.

Mix de aarde

Nu wordt het tijd om de grond

aan te brengen waarin je wil

planten. Rotstuinen hebben een

goeddoorlatende grond nodig.

Gebruik dus gelijke delen

tuinaarde en scherp zand of fijn

grind.

Stap 6.

Breng de aarde aan

Stort de aarde over de

rotsen, spreid deze uit en

verdeel deze met een hark

of met je handen. Niet

aandrukken!

Stap 7.

Plaats de planten

Experimenteer waar je

planten het best komen te

staan door net zo lang met

de potjes te schuiven tot

je er tevreden over bent.

Houd wel rekening met de

toekomstige vorm en

grootte van de planten.

Stap 8.

Plant de planten

Haal de planten uit hun

potjes, maak de wortels

een beetje los en plant op

de gewenste plek.

Stap 9.

Breng een toplaag aan

Bedek de aarde met een laagje

(2,5 cm.) gravel. Veeg voorzichtig het

geknoeide grit weg.

Stap 10.

Water geven

Geschikte planten:

Op zich bloeien rotsplanten niet heel erg lang, meestal twee weken tot een maand, maar door de diversiteit en het feit dat

rotsplanten niet veel plaats innemen, kan je een bloeiperiode hebben van februari tot eind oktober. Het merendeel van de

rotsplanten bloeit echter tijdens de lente, wat heel spectaculair kan zijn.

Dit is een overzicht van geschikte soorten, maar er zijn er nog veel meer!

Achilea milfordii cherry queen

Agastache coerula

Alchemellia mollis thriller

Anemone multifia annabelle white

Anemone syslvestris

Anthemis tinctorea kelwayi

Aquilegia biedermeir

Aquilegia cameo pink & white

Aquilegia flabellata ministar

Arenaria ceaspitosa aurea

Armeria caespitosa

Hebe pimuloides

Hebe topiara

Helianthemum alice howard

Helianthemum ben fhada

Helianthemum ben mohr

Helianthemum bronzeteppich

Helianthemum cerise queen

Helianthemum georgeham

Helianthemum golden queen

Helianthemum lawrensons pink

Helianthemum st. Johns

Saponaria bressingham pink

Saxifraga aizoides atrorubens

Saxifraga aizoon cream

Saxifraga aizoon esther

Saxifraga canis dalmaticum

Saxifraga cunifolia variegata

Saxifraga densa

Saxifraga glebourg

Saxifraga golden falls

Saxifraga hartswood white

Saxifraga hi ace

http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step51.jpg
http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step6.jpg
http://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/16/2010/10/rockery-step8.jpg
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Armeria dusseldorf pride

Armeria maritima alba

Armeria maritima rose

Armeria pseudoarmeria

Armeria rosi

Aruncus silvestrus

Aster amelus rudolph goethe

Astilbe chinesis pumilla

Aubrietia

Aubrietia dr mules variegata

Bergenia cordifolia rose

Bergenia cordifolia rotblum

Bergeranthus glenisis

Campanula carpatica blue clips

Campanula carpatica white clips

Campanula coch.blue baby

Campanula coch.white baby

Campanula garganica

Campanula glomerata superba

Campanula poschkyana

Campanula rotundifolia

Catananche caerula alba

Cerastium tomentosa

Chiastophyllum oppositifolium variegated

Chrysanthemum weyrichii

Corydalis flexuosa

Cotula hispida

Crassula sarcocaulis

Crassula sedifolia

Delosperma congestum

Deschampsia ceaspitosa

Dianthus arverensis

Dianthus brilliant star

Dianthus deltoides flashing lights

Dianthus evening star

Dianthus mendlesham minx

Dianthus pop star

Dianthus warden hybrids

Dianthus whatfield gem

Helianthemum sternhaler

Helianthemum sudbury gem

Helianthemum the bride

Helianthemum voltaire

Helianthemum watergate rose

Helianthemum wisley primrose

Heuchera sang. Ruby bells

Iris setosa

Jasione laevis blue light

Lampranthus brownii

Lampranthus roseum

Lavatera thuringiaca

Lavender munsted dwarf

Leptinella dendyi

Leptinella platts black

Leptinella potentilla

Leucanthemum max. Silver princess

Lewisia cotyledon hybrids

Linnum perenne blue sapphire

Lithodora alba

Lychnis floss cuculi dwarf

Lychnis molten lava

Lysimachia punctata

Malva moschata rosea

Mazus reptans blue

Mesembryanthemum of basutoland

Minuartia verna

Papaver nudicale flamenco

Parahebe cataractae

Parahebe lyalli

Penstemon cambridge mix

Phlox douglasii crackerjack

Phlox douglasii eva

Phlox douglasii kellys eye

Phlox douglasii lilac cloud

Phlox douglasii ochsenblut

Phlox douglasii pride of rochester

Phlox sub. Daniels cushion

Phlox sub. Emerald cushion

Saxifraga knapton pink

Saxifraga pearly king

Saxifraga peter pan

Saxifraga pixie rose

Saxifraga primulaze elliots variety

Saxifraga silver cushion

Saxifraga southside seedling

Saxifraga stansfieldii

Saxifraga umbrosa london pride

Saxifraga white pixie

Saxifraga winifred brevington

Scabiosa japonica alpina

Scleranthus uniflora

Sedum album coral carpet

Sedum acre minor

Sedum nicaense

Sedum pluricale

Sedum reflexum aurea

Sedum reflexum red form

Sedum sexangulare

Sedum staphanii

Sedum ternatum

Sempervivum arachnoides minor

Sempervivum hybrid mixed

Sempervivum trieste

Silene acaulis pendunculata

Silene acaulis pink

Silene maritima druetts variegata

Silene maritima sucsdorfii

Silene schafta

Sisyrinchium e k balls

Sisyrinchium idahoensis blue

Thymus albiflorus

Thymus coccineus

Thymus desboro

Thymus doone valley

Thymus lanuginosus

Thymus lavender

Thymus lilac thyme

Echeveria peacockii

Echinacea purpurea magnus

Erigeron rose jewel

Erigeron speciosa azure blue

Erigeron speciosa grandiflorus

Erodium candy

Erodium reichardii alba

Frankenia thymefolia

Gaillardia aristata kobold bremen

Geranium macrorrhizum alba

Geum mrs bradshaw

Gunnera macellanicana

Gypsophila pan. Snowflake

Gypsophila repens dorothy teacher

Gypsophila repens rosea

Phlox sub. Holly

Phlox sub. Nettleton variegata

Polemonium bambino blue

Polemonium caeruleum

Potentilla atrosanguinea

Potentilla fragiformis

Potentilla miss wilmott

Pratia pedunculata

Primula rosea grandiflora

Primula viallii

Raoulia australis

Rosularia muratogensis

Rosularia sedifolia

Rudbeckii green wizard

Thymus minimus

Thymus pink chintz

Thymus pink ripple

Thymus porlock

Thymus serphyllum alba

Thymus silver queen

Thymus tabor

Thymus vey

Thymus vulgaris compactus

Trollius europaeus

Veronica prostrata mrs holt

Veronica repens

Veronica spicata

Veronica stellerii

Wahlenbergia congesta
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Tuin in een fles
Voor degenen die ook in de winter van een schitterende tuin (binnenshuis) willen genieten en daarbij de voorkeur geven aan een

tuin die nagenoeg onderhoudsvrij is, is dit een leuk idee. Het is geen zelfbedacht idee, maar iets dat velen die de jaren ’80

bewust mee hebben gemaakt zullen herkennen.

Benodigdheden

 1 grote fles met ‘bolle buik’ (helder gekleurd) ter vervanging hiervan kan men ook nemen: een oud aquarium, bowlkom of

oud terrarium

 Fijn grind of potscherven

 Bladaarde gemengd met wat turf en scherp zand (of potgrond op basis van turf)

 Kiezelstenen (hoeft niet per se) of leuke gekleurde steentjes of knikkers

 Planten die langzaam groeien en een hoge luchtvochtigheid nodig hebben

 Een lange papieren trechter

 Plastic lepels

 2 lange houten stokjes

 Plantenspuit

Verder heb je nodig:

 Een beetje behendigheid

 Een beetje groene vingers

 Geduld

 Tijd

Inrichten van de fles

Maak een lange trechter van een groot stuk karton of papier (moet tot de onderkant van de fles komen). Begin met het fijne

grind of de potscherven, deze moeten via de trechter in de fles gevuld worden tot er een laag van 2-3 cm ontstaat. Let op dat

je de fles niet beschadigd want dan is het gedaan met de prêt. Daarbovenop komt het grondmengsel bestaande uit 2 delen

bladaarde, 1 deel turf en 1 deel scherp zand of lekker makkelijk gewoon potgrond op basis van turf. Rondom kun je, als je dat

wil, met kiezelstenen/gekleurde stenen of knikkers versieren.

Je ‘tuintje’ is nu klaar om beplant te worden. Zal eerst maar eens op een rijtje zetten welke planten geschikt zijn voor deze

tuin in wording:

Bloeiende planten (dat zorgt voor extra fleur), die ook in

miniatuurvorm te verkrijgen zijn:

 Anthurium

 Glimkolf (Aphelandra)

 Garnalenplant (Beloperone)

 Episcia

 Dwergpeper (peperomia)

 Bromelia soorten

 Pijpje lak (rexhsteineria)

 Kaaps viooltje (saintpaulia)

 Smithiantha

 Orchidee (zorg voor wat aparte orchidee-aarde op de plek waar de

orchidee moet komen te staan)
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De volgende bladplanten zijn geschikt:

 Kalmoes (acorus)

 Venushaar (Adianthum

 Vogelnestvaren (Asplenium nidus)

 Bladbegonia (Begonia rex)

 Graslelie (Chloropytum)

 Parapluplant (Papyrus)

 Hedera (klimop)

 Diverse soorten varens waaronder: dubbeltjesvaren (pellaea), krulvaren (nephrolepis)

 Vrouwentongen (Sansevieria trifasciata)

Voor het inbrengen van de planten moet men de

plastic lepels vastmaken aan de houten stokken

(zorg ervoor dat de stokken lang genoeg zijn. Nu komt het aan op: geduld en rust! De

planten worden tussen de lepels geklemd en voorzichtig in de fles gebracht (als er een

oud aquarium of dergelijke gebruikt wordt is het natuurlijk stukken makkelijker!), op zijn

plaats gezet en voorzichtig in de aarde geplant. Met een van de stokjes aarde

aandrukken. Op deze wijze wordt de tin dan naar eigen smaak ingericht. Begin vanuit het

midden te planten anders gaat het misschien mislukken.

Na het planten direct bestuiven met een plantenspuit. NIET met een gieter, want dan gaat de aarde opspatten en wordt je

mooie tuin lelijk.

Aflsuiten van de fles

Na verloop van tijd mag de fles zelfs gesloten worden. Dit kan op het moment dat

de temperatuur binnen en buiten de fles met elkaar in overeenstemming zijn (dit is

heel makkelijk te testen: wordt de fles gesloten en ontstaat er geen condens dan

is de temperatuur goed, anders nog even wachten en na een week nog een keer

proberen). Dit kan tot een paar weken na beplanten duren.

Verzorging

Dit mag met recht een onderhoudsvrije tuin genoemd worden, want je hebt er

weinig omkijken naar, zeker als de fles eenmaal dicht is. Af en toe besproeien

indien het erop lijkt dat het te droog is in het begin, maar later zal dat minder tot

nagenoeg niet nodig zijn. Een enkele keer plantjes snoeien (bevestig hiervoor een

scheermesje aan een stok en haal afgesneden stukken eruit met de stokken met

daaraan de lepels) en genieten maar van je tuin.

Mycorrhiza
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.
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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.

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.

Tuinkalender voor juli
Het is hartje zomer en de borders zijn nu op hun kleurigst. Langzamerhand bekruipt

je het vakantiegevoel. Stel je eens voor: een paar weken niet werken, misschien een

ander land bezoeken of heerlijk thuis in de hangmat lezen. Let wel op dat de

beplanting door warmte en droogte veel water nodig heeft. Na een frisse douche

kan de beplanting zich herstellen en verder bloeien.

Kraamkamer

 Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten.

 Zaai tweejarige planten.

Gazon

• Maai het gras niet te kort om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een gras

huidige weersomstandigheden.

• Grasresten van het maaien kunnen in de borders worden gestrooid. Dit houdt de gro

voor dat onkruid weinig ruimte heeft om te groeien.

• Het is verstandig om in de vroege ochtend of in de namiddag te sproeien. Waterdru

een vergrootglas. Door de zon ontstaan er brandplekken op het gazon en op de bepl

middag meteen.

• Bemest het gras maandelijks voor een mooi gazon. Doe dit bij voorkeur wanneer er

goed kan inwerken in de bodem.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons
Filmpjes:

 Bloembakken en hanging baskets vullen
 Werken met hoogte in een bloempot

 Hoe snoei ik…….

 Haag mooi taps snoeien
 Zomerstekken

 Vaste planten steunen

 Zomeronderhoud vaste planten
 Water geven en mulchen

 Draadalg voorkomen

 Waterplanten planten in een mand
hoogte van 3 tot 5 cm is prima voor de

nd vochtig en zorgt er tegelijkertijd

ppels hebben namelijk de werking van

anting en water verdampt gedurende de

een regenbui op komst is, zodat de mest

 Onkruid verwijderen op grindpad

http://www.youtube.com/watch?v=frG9RvY4ahA&list=PLAE7C8CD950C91943
http://www.tuinen.nl/artikel/2996/Werken+met+hoogte+in+een+bloempot/?rubriekid=233
http://www.youtube.com/watch?v=aDpcW64HhlY&list=PLdQuDY1WT616EUOfct_XCZYdWNHjxpZsd
http://www.youtube.com/watch?v=p_N6JfjCnm8
http://www.youtube.com/watch?v=wOFlh17LhkI
http://www.youtube.com/results?search_query=planten+steunen&oq=planten+steunen&gs_l=youtube.3...43665.46835.0.47755.15.13.0.1.1.0.190.980.7j5.12.0...0.0...1ac.1.11.youtube.mJTkoPERlUM
http://www.youtube.com/watch?v=g7hvEjSZxTQ
http://www.groei.nl/in-de-tuin/tuiniereninbeeld/watergevenenmulchenvideo/
http://www.youtube.com/watch?v=giglkudf988&list=PLE792A267AE1EE8FF
http://www.tuinen.nl/rubriek/233/Filmpjes+over+vaste+planten
http://www.tuinen.nl/artikel/3090/Duurzaam+tuinieren+-+weg+met+onkruid+op+het+grindpad/?rubriekid=234
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
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Vijver

 Je wilt meer dieren bij de vijver? Leg dan een steen aan de zonnige kant

van de vijver. Kikkers en andere koudbloedige dieren moeten zich

dagelijks opwarmen en zullen dus op de steen gaan zitten. Ook vlinders

maken graag gebruik van zo'n warme steen.

 Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen nu ook meer

behoefte aan voedsel. Je mag ze dan ook rijkelijk voeren. Geef af en toe

een paar regenwormen en wat voorgeweekte sla.

 Knip uitgebloeide waterlelies regelmatig weg. Dit komt de bloei ten

goede. Ook helpt dit knippen tegen de larven van de leliekever, die in

deze periode de bladeren van binnen aantasten zodat de bladeren bruin

worden en snel afsterven.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting

• Ga 's ochtends de tuin in om verse bloemen te plukken. Knip of snij de bloemen af en zet

ze zo snel mogelijk in het water. Zo geniet je echt van de zomer in je tuin.

• Luizen op de rozen? Spuit ze met een harde straal van de rozen af of trek handschoenen

aan en verwijder ze met de hand.

• Meerjarigen zoals vergeet mij niet, juffertje in het groen, leeuwenbekje, stokrozen en

campanula's kunnen deze maand nog gezaaid worden.

• Let erop dat planten met een groot blad tijdens droog weer ook genoeg water krijgen.

Het water loopt namelijk snel van de grote bladeren af en bereikt zo nauwelijks de grond.

Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

Snoeien

 Nieuwe uitlopers van de druif kunnen tot het 4e blad terugsnoeid worden. Als je grote dru

helft van alle trosjes verwijderen. Eén trosje per tak is over het algemeen een goede keuz

de kleinste druiven weg.

 Kijk voordat je gaat snoeien even er geen vogelnesten in de struiken of hagen zitten. Wach

snoeien tot de kleine vogeltjes uitgevlogen zijn.

 Kijk voordat je gaat snoeien even er geen vogelnesten in de struiken of hagen zitten. Wach

snoeien tot de kleine vogeltjes uitgevlogen zijn.

Lees meer over snoeien

Overige

• Hang een maand aan de schuurdeur en doe al het kleine gereedschap hierin. Zo heb je het

bang te zijn dat de dingen kwijtraken.

• Kinderen vinden het heerlijk om met lekker weer buiten te spelen.

je een badje in de tuin zetten. Om kale plekken in het gras te voork

beste om de paar dagen verplaatsen.

• Houd op een creatieve manier de vogels op afstand van de zaaibedd

een kinderwindmolentje bij de desbetreffende beplanting en laat a

• Knip wat takjes tussen de in volle bloei staande lavendel om te drog

lavendelbloemetjes ruiken heerlijk. Stop ze in een linnen zakje en l

linnengoed.
iven wilt, kun je ongeveer de

e. Haal bij de resterende trosjes

t, als dit het geval is, met

t, als dit het geval is, met

altijd bij de hand en hoef je niet

Om ze een handje te helpen kun

omen kun je het badje het

en en de jonge planten. Plaats

lles zo rustig groeien.

en. Gedroogde

aat ze geuren tussen je

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
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Moestuinkalender voor juli

Zaaien

 Deze maand kun je nog zaaien: Andijvie, Kropsla, Oost-Indische kers, Palmkool, Radijzen,

Rapen, Spinazie, Tuinkers, Wortelen

 Opeenvolgende zaaisels moeten worden gedund tot ze op de juiste onderlinge afstand staan.

Kasgewassen

• Tomaten, komkommers,paprika’s, meloenen etc. hebben wate

Om plagen te voorkomen is het verstandig om biologische mi

Oogsten

• Iedere dag valt er nu meer uit je

moestuin te oogsten. Het beste is om

wat je verzamelt uit je moestuin

dezelfde dag nog op te eten. Zodra

groenten zijn geoogst, beginnen ze in

kwaliteit achteruit te gaan omdat het

vocht verdampt uit de vezels.

Zie ook: Alles over de moestuin

Mini-agrariërs
De kleinste boeren ter wereld zijn te vinden in het insectenrijk. Het zijn de mieren. Sommige soor

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

actieve mieren wortelluizen.

Luizen hebben een lange zuigsnuit die ze zover in de plant steken tot ze uitkomen in een bastvat. D

met aminozuren, vitamines en mineralen doorheen. Voor luizen zijn dit brand- en bouwstoffen.

Overtollig sap 'honingdauw' wordt uitgescheiden en vo

plant (of op het dak van de auto onder een boom die ov

Mieren stimuleren de uitscheiding door op het achterli

dat noemen we melken. De luizenmelk is ook hun energi

In het voorjaar gaan de mieren direct op zoek naar luiz

luizen in het mierennest en worden in het voorjaar 'van

waardplant uitgezet. Niet zo maar een plant, want veel

aan een klein aantal verwante plantensoorten.

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. Luizenrove

lieveheersbeestjes en gaasvliegen) worden op afstand gehouden. Wegmi

aanverwante soorten bouwen overkappingen over hun intensieve veehoud

gemaakt van aaneen gekitte zandkorrels of humusdeeltjes. De luizen zit

beschermd, in stallen. Gele weidemieren maken ondergronds vergelijkba

van de plant waar hun luizen op vast zitten.

Filmpjes:

 Duurzaam groenten kweken
 Teeltplan en bemesting

 Zaaien en planten

 Bonen zetten
 Kruiden in de moestuin

 Bijzondere tomaten

 Courgettes kweken
 Sla kweken

 Slakken bestrijden

 Fruitbomen snoeien
r en vloeibare voeding nodig.

ddelen te gebruiken.
ten zijn echte specialisten,

schorsluizen, ondergronds

aar stroomt suikerwater

rmt een kleverig laagje op de
erbevolkt is met luizen).

jf van de luis te 'trommelen',

ebron.

en. Soms overwinteren

stal gehaald' en op een

luizen zijn slechts aangepast
rs (bijvoorbeeld

eren, humusmieren en

erij. Deze galerijen zijn

ten dus gevangen, maar ook

re galerijen om de wortels

http://www.youtube.com/results?search_query=tips+voor+de+moestuin&oq=tips+voor+de+moestuin&gs_l=youtube.3...65571.68600.0.70550.21.15.0.0.0.0.390.2599.0j3j5j3.11.0...0.0...1ac.1.11.youtube.HFvDMUqYA64
http://www.tuinen.nl/artikel/3103/Duurzaam+tuinieren+-+teeltplan+en+gebruik+van+bemesting/?rubriekid=234
http://www.youtube.com/watch?v=yEfwivVD27M&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=YTBooQk3PTE&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=BOmIKflp8ug&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=Ksr_UyZxPCs&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=heQUNtgEGMw&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=GaLeundQhrc&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=At6ArJzqDbo
http://www.youtube.com/watch?v=09cUtULZgAs
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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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

planten om in stoffen die de insecten wel aan kunnen. Bovendien eten de insecten o

profiteren van het gunstige klimaat dat de ‘boeren’ voor hen scheppen, het voedsel

bieden tegen ziekten en plagen. De insecten kunnen niet buiten hun schimmels, de m

onder de insecten.

En niet zonder reden. Bijzonder is dat mieren net a

monoculturen verbouwen. Dan gaat er geen energie

tussen variëteiten en zijn de insecten verzekerd va

ze aan die monoculturen?

Iedere nieuwe mierenkoningin neemt een stukje sc

tuin te beginnen. Toch kan er een andere schimmel

schimmel verdraagt dat niet en produceert stofjes

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 zinloo

beseft dat de nieuwe schimmel in botsing zou komen met de gevestigde schimmel e

de productiviteit van het hele systeem vermindert.

De mieren die de schimmels eten, nemen ook de tegenwerkende stofjes op en als z

tuinen met hun uitwerpselen bemesten, komen die stofjes mee. Daardoor zijn mier

gedwongen om overal in een nest dezelfde schimmelvariëteit te kweken, ook al zoud

verschillende kamers misschien liever monoculturen van verschillende variëteiten h

schimmel, het gewas, manipuleert wat dat betreft de mieren.

Er rest één probleem: de schimmel probeert paddestoelen te vormen met seksuele

eigenschappen mogelijk zijn. De mieren kunnen geen paddestoelen eten, dus voortp

verspilling. Die onderdrukken ze daarom. Wanneer er knopjes op de schimmeldrade

paddestoelen groeien, eten ze die op. De knopjes zijn erg voedzaam.

Een georganiseerde samenleving

Een kolonie is sterk hiërarchisch georganiseerd

zijn allemaal vrouwtjes) en soms mannetjes of jo

Mieren zijn eusociale dieren, ze leven nooit solit

wel als één lichaam, werkt de kolonie samen, groe

en blijft zo op een prachtige manier in leven.

Eén van de meest opvallende eigenschappen van mieren is dat ze zeer gestructuree

kunnen zoeken. Hoe weten mieren waar voedsel te vinden is? En hoe komt de hele k

waar een voedselbron te vinden is wanneer één mier een voedselbron gevonden hee

communiceren op ten minste twee manieren:

 Door middel van geurstoffen genaamd feromonen.

 Door middel van geluid.
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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 wee

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 wo

Het is in feite een kunstmatig mierennest, dus in de praktijk meestal een glazen leefom

mierenkolonie onderhouden wordt. Het kan op verscheidene wijzen gebouwd worden, af

is afkomstig van het geslacht Formica, waaronder ook de meeste Nederlandse en Belgis

Tegenwoordig kun je deze via internet kant en klaar kopen, inclusief mierenvolk. Er zijn

Met zand Van gips Van acr

Bijklussen als fotomodel

De Russische fotograaf Andrey Pavlov zet mieren als niet-alledaagse modellen voor zijn

naar Photoshop of andere beeldbewerkingssoftware te wijzen, is hij er - na massa's mi

zodanig te porren dat dat de fraaiste staaltjes van portretten oplevert. Zou het écht w

geweldige plaatjes en ik wil ze jullie niet onthouden!
r

rden.

geving waarin een volledige

hankelijk van de mierensoort. De naam

che mieren vallen.

verschillende soorten pakketten.

yl Met gel

lens. Zonder ook maar met één vinger
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aar zijn? Hoe dan ook, het zijn



Spruitgroenten
In veel oosterse gerechten kun je kiemplantjes van peulvruchten, granen en enkele bladgroenten verwerken. Ze staan bekend

als een delicatesse en worden ook gebruikt in salades, snacks en soepen of bij warme schotels. Spruitgroenten zijn erg gezond,

want ze bezitten heel wat voedingsstoffen.

Taugé (Phaseolus aureus) is de meest bekende van de spruitzaden. Tuinkers, die door

veel kinderen gekweekt wordt, is nog zo´n bekende, eetbare soort spruitgroente. Ook

de naam Alfalfa zal je bekend voorkomen.

In feite zijn de spruitzaden van de meeste groenten en granen eetbaar en het is

opmerkelijk hoe zulke onrijpe planten, die toch slechts een paar dagen oud en zonder

aarde gekweekt zijn, zulke specifieke smaken kunnen ontwikkelen. Slechts één of

twee soorten spruiten, met name van tomaten en aardappels, zijn schadelijk. Zaden

voor spruitgroente zijn te koop bij kwekerijen, grote tuincentra en Chinese en

ecologische of ´groene´ winkels. Controleer altijd van tevoren goed of de zaden

werkelijk bestemd zijn voor spruitgroente, want zaden die bestemd zijn voor uitzaai

buiten zijn vaak behandeld met kiemremmende of schimmeldodende middelen.

Geschikte soorten

 Taugé (Phaseolus radiatus en P.mungo): Een kleine, kogelvormige boon uit Zuid-Azië, meestal groen van kleur.Te kweken in

jampot of schaal; driemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 5 dagen; spruitgroente 3 tot 8 centimeter

 Sojaboon (Glycine max): Deze boon stamt uit Oost-Azië, maar wordt om de eiwitrijke zaden in volgroeide peulen haast

overal ter wereld geteeld. Het is een kleine, ovale boon waarvan de kiemen een notensmaak hebben. Te kweken in jampot of

schaal; kiemtemperatuur 20-25 graden; driemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 6 dagen; spruitlengte 3 tot 6 centimeter

 Adzukiboon (Phaseolus angularis): Een fijne, rode boon uit Oost-Azië. Kweken in bak of pot.

Het beste voor consumptie te bleken als ze 2,5 centimeter lang zijn. Kiemtemperatuur 30

graden; viermaal daags spoelen; na 3 tot 4 dagen eetbaar.

 Rijstboon (Phaseolus pubescens): Wordt voornamelijk in India gekweekt. De zaden hebben

uiteenlopende kleuren, maar de groengele en de bruingele variëteiten zouden de hoogste

voedingswaarde hebben.

 Duivenerwt (Cajanus cajan): Een op erwten lijkende Afrikaanse peulvrucht.

 Linze (Lens culinaris, syn. esculenta): Een bekende droge peulvrucht uit Klein-Azië met een

aparte smaak.In een pot kweken en bij 2,5 centimeter oogsten om rauw of gekookt te eten;

tweemaal daags spoelen; na 3 tot 4 dagen eetbaar; spruitlengte 1 tot 2 centimeter.

 Luzerne (alfalfa, luzerneklaver, Franse klaver): Een inheemse vlinderbloemige die veel vitamine

C bevat en ook als groenbemester wordt gezaaid jampot of schaal; tweemaal daags spoelen; na

3 tot 6 dagen groen en eetbaar; spruitlengte 3 tot 5 centimeter.

 Fenegriek (Trigonella foenumgraecum): Een oude cultuurplant met een aangenaam pikante

smaak. Op een warm plekje kweken in bak of pot. De kruidige scheuten zijn het beste groen te

eten, tussen de 2,5 en 8 centimeter. De kerriesmaak neemt af naarmate de spruiten langer

worden; een- tot tweemaal daags spoelen; eetbaar na 4 tot 7 dagen; spruitlengte circa 7

centimeter.

 Kikkererwt (Cicer avietinum): opkweken in een jampot; vier- tot vijfmaal daags spoelen;
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na 3 tot 4 dagen eetbaar; spruitlengte 1 tot 2 centimeter

 Paardenboon (Vicia faba var equina); jampot of schaal; kiemtemperatuur 12 tot 15

graden; mag in het licht kiemen; eenmaal daags spoelen; eetbaar als ze net gekiemd zijn

 Tuinkers (Lepidium sativum): Is wellicht de bekendste spruitgroente. Tuinkers heeft

een scherpe smaak. Er bestaan verschillende rassen, waarvan de ´Gewone Tuinkers´ het

meest geschikt is voor de teelt van kiemplantjes. Opkweken in

schaal; indien nodig sproeien; oogsten na 11 tot 14 dagen;

spruitlengte 5 centimeter.

Mosterd (Sinapsis alba): De zaden verwerkt men in tafelmosterd. Als spruitgroente heeft de

gele mosterd een zeer pikante smaak. Opkweken in een schaal; vochtig houden; na 8 tot 10 dagen

eetbaar; spruitlengte circa 5 centimeter.



 Broccoli (Brassica oleraceae convar. oleracea var. italica): wordt ook dikwijls aangeraden als
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een ideale en gezonde spruitgroente

 Zowat alle graansoorten komen als spruitgroente in aanmerking, in de eerste plaats tarwe,

rogge, spelt, suikermais en rijst. Op een warm plekje in een pot kweken. Gebleekt gebruiken

als ze 1 centimeter lang zijn. Duurt 4-5 dagen

 Spruitradijs (Raphanus sativus): Een Japanse specialiteit bestemd voor gebruik in sauzen

en salades. Hij is te krijgen onder de rasbenaming ´Green Power´.

 Zonnebloem: In een pot kweken en na twee of drie dagen oogsten bij een lengte van slechts

1 centimeter, anders wordt de smaak te sterk. Duurt 23 dagen

emen algemeen

zaden hebben voor het kiemen vocht en warmte nodig: de meeste kiemen goed bij 15 tot 20 graden. Te veel vocht en een te

ge temperatuur kan echter gemakkelijk leiden tot schimmelen. Gebruik alleen volkomen schone bakken en potten en spoel de

den regelmatig.

emen in schalen

oral mosterd en tuinkers kun je in schalen laten kiemen. Leg een dikke laag katoen, flanel,

ukenpapier of watten in een schaal of plastic bakje van de Chinees of iets dergelijks.

Spreid de zaden er dik en gelijkmatig op uit en druk ze licht

aan. Sproei er lauw water over en dek ze af met bruin papier

of zwart plastic. Er bestaan ook speciale kiemschalen (zie

plaatje), die je kunt stapelen.

Zet de schaal bij 10 tot 15 graden en haal de afdeklaag weg al

groot zijn. Laat de zaailingen dan een paar dagen op een lichte

goed uitgroeien.

Houd ze te allen tijde vochtig. Oogst met een schaar als de

witte stengeltjes zo'n 5 centimeter lang zijn, meestal 11 tot

14 dagen na het zaaien.

emen in potten

eek de zaden en giet een dunne laag (ongeveer 1 centimeter) vochtige zaden in een grote g

t die je vervolgens afdekt met een neteldoek of een andere stevige, poreuze stof. Houd de

t elastiek op zijn plaats.

at het teveel aan water eruit te laten lopen. Zet de pot in het

nker tot de zaden gaan uitlopen. Voor groene scheuten worden de

heuten in het licht gezet. Als je de pot in het donker laat staan

ijven de scheuten wit. Zowel voor als na het ontkiemen moet je de

den één of twee keer per dag spoelen door de pot voor de helft

t water te vullen en de zaden voorzichtig te spoelen.

at het water door de stof weglopen. Om oogsten trek je de scheuten simpelweg uit de pot

Hygiène

 Water is de basis voor het telen van spruitzaden, gebruik he

 Het is essentieel dat de zaden niet onder water blijven. Je z

maar niet onder water staan.

 De zaden moeten steeds over voldoende verse lucht en zuurs

rotten.

 Het is van essentieel belang potten en schalen tussen twee t

Bewaren

Je kunt spruitzaden 7 tot 21 dagen bewaren in de koelkast, maar
s de zaailingen circa 4 centimeter

vensterbank groen worden en

lazen

stof

zodra

t over

orgt e

tof be

eelten

vers i
ze groot genoeg zijn.
vloedig bij het reinigen.

rvoor dat ze vochtig blijven,

schikken, anders gaan ze

in goed te reinigen.

s altijd beter!



Slakken(af)gang
Slijmsporen in de tuin en gaten in de bladeren van planten

duiden op de aanwezigheid van slakken. Deze schatjes zijn

niet zo populair bij tuiniers. Echter, de meeste vergrijpen

zich niet aan onze tuinplanten maar voeden zich met

afgevallen bladeren, schimmels en algen. Hiermee dragen

ze bij aan het composteringsproces. Ze zijn ook

voedselbron voor vogels, kikkers en egels. Onderscheid de

slechterikken van de goeierds met behulp van onderstaand

overzicht van de in Nederland meest voorkomende soorten.

En voorkom op deze manier dat je ongemerkt het laatste

exemplaar van een zeldzame soort onder je schoen

verplettert…..

Wijngaardslak

Spreekt wel het

Nederland voor

beschermd! Hui

Segrijnslak (Helix aspersa)

Lust alles, vooral jonge tuinplanten. Dus het beste advies: ope

knoflookboter erbij. Met zijn flinke formaat heb je al snel ee

Huisje 35 mm.

Gewone tuinsl

Deze kent ied

licht-, olijf of

bonden. De mo

en algen. Huis

Witgerande tuinslak (Cepaea hortensis)

Iets kleiner dan de vorige en het huisje heeft een witte rand

opening. Leeft vooral van afval en algen. Huisje: 20 mm.

Heesterslak (A

Lijkt ook op de

Leeft vooral van

Boerenknoopje (Discus rontundatus)

Een stuk kleiner dan de andere soorten en leeft van allerlei p

schimmels en zelfs oud papier wordt verwerkt tot compost. E

Huisje: 6 mm.
Als slakken vaak avontuurlijk gedrag vertonen, zijn hun slakkenhuizen over het algemeen

ronder en steviger. Ook zitten er grotere gaten in voor hun lichaam. Dit blijkt uit

Zweeds onderzoek. Door deze eigenschappen zijn de dieren minder makkelijk te pletten

door roofdieren. De wetenschappers testten hoe moedig de dieren waren door ze een

tikje op hun kop te verkopen. De slakken trokken zich daardoor terug in hun slakkenhuis.

De onderzoekers registreerden vervolgens hoe lang het duurde voordat de dieren hun

kop weer naar buiten staken. De slakken die dat binnen tien seconden deden, werden

bestempeld als 'avontuurlijk'. De dieren die langer dan vijftien seconden wachtten,

betitelden de wetenschapers als 'verlegen'. Uiteindelijk werden de slakkenhuizen van

alle dieren gemeten en bleek de behuizing van de avontuurlijke slakken een stuk steviger.

Bij een tweede experiment confronteerden de onderzoekers de slakken met roofvisen,

hun natuurlijke vijanden. Ook hier bleek dat de avontuurlijke exemplaren een sterker

slakkenhuis hadden. Zij overleefden de ontmoeting met de vissen namelijk vaker.

Het is geen toeval dat avontuurlijke slakken sterker zijn gebouwd. Generaties

avontuurlijke slakken hebben hun schelpen in de loop van miljoenen jaren waarschijnlijk

zo vaak op de proef gesteld dat vooral de avontuurlijke slakken met een sterkere

behuizing in leven bleven. Toen zij zich gingen voortplanten gaven ze hun genen

waarschijnlijk door. Echter, in theorie is het ook mogelijk dat slakken simpelweg
28

(Helix pomatia)

meest tot de voorbeelding, vooral door zijn formaat. Komt in

in Limburg en in kalkrijke duingebieden. Is in Nederland

sje: 45 mm.

ten! Lekker met

n maaltje bij elkaar.

ak (Cepaea nemoralis)

ereen, met zijn ongewoon aantal kleurvariaties: wit, geel, roze,

donkerbruin en al dan niet met één tot vijf donkere horizontale

ndrand van het huisje is altijd zwartbruin. Leeft vooral van afval

je: 25 mm.

langs de mond-

rianta arbustorum)

tuinslak, maar is vaak donkerder met een spikkeltjespatroon.

afval en algen. Huisje: 22 mm.

lantaardig materiaal en

en echte vuilnisslak!

avontuurlijker worden als ze merken dat ze een sterk slakkenhuis hebben.
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Doorschijnende glasslak (Vitrina pellucida)

Deze slakken kunnen tot in de winter nog actief worden aangetroffen omdat ze pas

in de herfst paren. Maar strenge vorst overleven ze niet. Huisje: 6 mm.

Gewone wegslak (Arion rufus)

Geelblruin, roodbruin of pikzwart. Komen vooral na een regenbui tevoorschijn. De

ademopening van deze soort zit, in tegenstelling tot die van de aardslakken, links

boven het midden van het mantelschild. Is een gulzige eter en heeft een

voorkeur voor onze liefste tuinplanten! Langte tot 15 cm.

Lichte aardslak (Limax flavus)

Neemt sterk in aantal af omdat er nog maar weinig kelders zijn met

aardappelen en wintergroenten. Is verzot op bier. Is minder schadelijk dan

de andere naaktslakken. Lengte: tot 8 cm.

Grote aardslak (Limax maximus)

Grijzig of lichtbruin met opvallend vlekkenpatroon dat per slak verschilt, maar

dat ook afwezig kan zijn. Is een grage eter. Lengte: tot 20 cm.

Wormnaaktslak (Boettgerilla pallens)

Volledig uitgestrekt is hij 5 cm. lang en maar een maar milimeter dik. Hij

lijkt dan erg veel op een worm. Ook deze is niet erg schadelijk.

Timing is belangrijk!

Je kunt beter water geven in de ochtend. Zo zullen planten goed opgedroogd zijn wanneer de

slakken in de late avond te voorschijn komen.

Oorlog in het klein
De veiligste en meest natuurlijke manier om plagen onder controle te krijgen, is door hun natuurl

zetten. Vooral voor de moestuinier is dat heel belangrijk, zeker degenen die de luxe van een

eigen kas hebben. Hieronder een paar voorbeelden:

Sluipwesp en roofkever versus de witte vlieg

Zoals je eerder kon lezen, kan deze behoorlijk wat schade aanbrengen. Vooral aan gewassen

die onder dak worden gekweekt, zoals tomen maar ook paprika's aubergines en komkommers.

Er zijn twee soorten roofdiertjes beschikbaar waarmee de witte vlieg onder controle kan

worden gebracht. Ze dragen de fraaie namen Encarsia en Delphastus.

Encarsia is een kleine, parasitaire wesp die niet groter wordt dan 1 mm. Z

poppen van de witte vlieg. De beestjes leven maar twee weken maar legge

eieren. Als je de vliegenpoppen zwart ziet worden, heeft de wesp haar we

duurt 28 dagen, tenminste zolang de temperatuur boven de 20 Celsius bl

Delphastus is een lid van de lieveheersbeestjes familie en zowel volwasse

met de eieren en larven van de witte vlieg. Zo'n 150 eitjes per dag, dus t

blijven tot 2 maanden leven en leggen zo'n 180 eieren. Bij 28 Celsius zijn
Meer zien?

 De elegante slak
 Slakken en koper

 Slakkenrace

 L’amour d’escargot
 Laat slakken slakken eten
ijke vijanden in te

 Herken je slak
e legt haar eieren in de

n in die tijd minstens 60

rk gedaan. De hele cyclus

ijft.

nen als larven boeden zich

el uit je winst. De vroutjes

ze binnen 21 dagen volwassen.

http://www.youtube.com/watch?v=0evxmzDkpSg
http://www.youtube.com/watch?v=hoEf-8J8n2c
http://www.youtube.com/watch?v=kG0Fe6QY5oc
http://www.youtube.com/watch?v=yD6ELanidTc
http://www.youtube.com/watch?v=yD6ELanidTc
http://www.youtube.com/watch?v=McvsWHA9NXQ&list=PL32AF10DEF381A1B9
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Roofmijt versus de rode mijt

Vrijwel alle planten in een kas kunnen last krijgen van rode mijt, en doen dat dus ook. Een

flinke plaag betekent het einde van je planten dus het is belangrijk op tijd met de

bestrijding ervan te beginnen.

De beste belager voor rode mijt is de Phytoseiulus persimillis, wat ook een mijt is, maar

dan van de carnivore soort. Hij is net even groter dan de rode mijt en ook rood van kleur.

Hij is echte veel sneller. In warme condities (+18 Celsius, nooit kouder dan 10 Celsius)

plant Phytoseiulus zich tweemaal zo snel voort als de rode mijt. Met een beetje geluk ben

je binnen drie weken van de plaag af.

Nematoden versus de slak

Dit is één van de weinige biologische bestrijdingsmiddelen die ook buiten kan worden gebruikt

genaamd Phasmarhabditis, een parastische nematode die zo klein is dat je hem nauwelijks kun

de bodem voor, maar niet genoeg om een plaag te bestrijden. De grond mag niet te veel uitdro

anders komt de nematode niet vooruit. De beste tijd om dit te doen is tussen april en oktobe

onder de 5 Celsius zakken.

Nog een paar plaagbeestjes en hun belagers, die je als biologisch bestrijdings-

middel kunt kopen:

 wolluis -> Cryptolaemus of Leptomastix

 bladluis -> Aphidus

 trips -> amblyseius

 taxuskever -> Steinernema kraussei

 emelten -> Steinernema feltiae

Tips

 Controleer voor aankoop of het gebruik voor binnen of voor buiten is

 Let op de aangeraden temperaturen

 Je kunt de bestrijders pas inzetten als de plaag daadwerkelijk aanwezig is. Preventief lukt

 Gebruik geen pesticidend

Kleine superhelden
Wormen maken van GFT-afval een rijk, kruimelig en voor de tuinkabouter ideaal materiaal. Hi

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

postbode niet in de kuiten (voorzover ik weet). Daarnaast zijn ze ook extreem nuttig. Een doo

vol naast de achterdeur zal je keukenafwal veranderen in plantenvoeding en de beste potgron

ooit. Zo'n bak wordt ook wel "wormery" genoemd.

Wormpost is zo goed omdat het water vasthoudt als gevolg van zijn fijne textuur. Ook verrij

de wormen tijdens het verteren het organisch materiaal met een soort watervasthoudende st

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

basische maak je zelf door een houten bak van 60 x

geen bodem in. Dek wel de bodem en de zijkanten af

je wormen de benen. Soort van..... Doe de wormen op

erbovenop. Dek dit ook weer af met een juten lap. De

kopen.

Ook kun je een aantal plastic kratten op elkaar te st

bodem hebt geboord. Wanneer de wormen zich door

(= onderste) krat hebben geknaagd, zullen ze zich do

hogergelegen, nieuwer krat wurmen.

Er zijn ook creatieveren manieren. Gebruik eens een
. Het gebruikt een roofinsect

t zien. Hij komt ook van nature in

gen als je dit middel toepast,

r. De grondtemperatuur mag niet

dus niet!

eronder lees je hoe wormen van
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n kun je via internet
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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.

Zelf microgroenten kweken
Microgroenten (ook wel cress genoemd) zijn trendy, decoratief, lekker en

buitengewoon gezond! Dit zijn jonge plantjes, waarvan de eerste, échte blaadjes zich

gevormd hebben. Alle soorten hebben elk hun eigen smaak, geur, gevoel en vorm.

Er zijn vele soorten cressplantjes met elk een uitgesproken smaak. De één smaakt

naar noten, de ander naar broccoli, rucola, doperwtjes, mierikswortel of limoen.

Omdat de plantjes zo jong zijn, komen deze eigenschappen sterk naar voren. Het is

haast ongelooflijk dat zo’n klein plantje van nature zoveel smaak heeft.

Redenen genoeg dus om zelf aan de slag te gaan en vol enthousiasme deze mini-gezondm

verschillende methodes. Op een balkon of op je vensterbank, in minder dan een week ku

en voedingsstoffen oogsten.

In een kweekbakje van glas met roostertje

Vul het schaaltje met water tot net onder het roostertje, leg het roosterje op het sch

niet raken. Verdeel de zaden in een dun laagje over het rooster.

Ververs het water in het schaaltje elke dag, na ongeveer 6 dagen kunnen de kiemen geo

rooster af te knippen. Na het oogsten het roostertje schoonmaken met een borsteltje.

Op keukenpapier of watten

Bedek een schoteltje of plat bord met een laagje keuke

watten en maak het nat. Druk dan het meeste water er

Verdeel over de vochtige watten één tot twee theelepe

op elkaar liggen, hoopjes zaad kunnen namelijk kluitjes

aan en zet het schoteltje bij kamertemperatuur weg.

Zorg voor voldoende daglicht, maar zet de zaden of mic

voor (maar pas nadat het zaad ontkiemd is) dat de watt

kweekduur vochtig blijft.

Knip, als de kweekduur is verstreken, het benodigde deel kiemen zo laag mogelijk af. He

kan bij kamertemperatuur worden bewaard, hiervan kan nog enkele dagen gegeten word
akertjes te gaan kweken. Hiervoor zijn
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Op een laagje aarde

Strooi een laagje potgrond of tuinaarde (ongeveer 1 tot 1,5 centimeter) in een bakje,

verdeel de aarde gelijkmatig en druk het lichtjes aan. Maak de aarde vochtig met een

plantenspuit en strooi een dun laagje zaden op de aarde. Houd wat ruimte tussen de zaadjes

zodat de zaden voldoende ruimte hebben om te kunnen groeien.

Besproei tijdens het kiemen de zaden regelmatig met water om uitdroging voorkomen. Zet

het bakje op een lichte plek maar niet in de volle zon en niet op een té warme plek (± 19 °C)

anders kunnen er schimmels ontstaan. Uitzondering hierin zijn shiso, basilicum, Chinese

bieslook en Chinese prei, deze zaden ontkiemen het beste bij een temperatuur van 20 tot

25 °C.

De zaden kiemen niet…….

Dit kan zijn vanwege een onjuiste kweekmethode. De meeste zaden en bonen hebben een

inweektijd nodig; een periode van 6 tot 12 uur waarin het zaad in ruim water staat.

Gedurende deze periode nemen de zaden water op. Als deze fase achterwege wordt gelaten of wordt vergeten kan het

ontkiemen van de zaden veel langer duren.

Het inweken zorgt er dus voor dat de zaden sneller kunnen ontkiemen, bovendien zal het aantal zaden dat niet of slecht

ontkiemd aanzienlijk kleiner zijn. Zorg daarom dus altijd voor de juiste kweekmethode! Dit staat aangegeven op de achterzijde

van de zaadzakjes.

Zaden die tijdens het inweken een slijmlaagje vormen (bijvoorbeeld basilicum- en tuinkerszaden) zullen moeilijker of zelfs niet

ontkiemen wanneer zij in een weckpot of aardewerk kweekschaaltje worden gekweekt.

Een andere mogelijkheid is dat het zaad gewoon niet geschikt is om te (ont)kiemen.

Denk bijvoorbeeld aan linzen, bonen of erwten die in de winkel te koop zijn en

bedoeld zijn om te koken (en waarbij de ouderdom er niet toe doet).

Oogsten, bewaren en gebruiken

De microgroenten zijn klaar om geoogst te worden als ze 5 tot 8 centimeter lang

zijn. Zet ze niet in de koelkast maar bewaar ze bij kamertemperatuur.

Microgroenten zijn geschikt voor salades, als broodbeleg, garnering en als

toevoeging aan warme gerechten, soepen en omeletten. Ook lenen kiemen zich

uitstekend voor de verwerking in borrelhapjes.

Tuinkalender voor augustus
Augustus staat bekend als een warme maand. Toch nemen de groei en bloei langzamerhand af. Geniet nu daarom extra van de

tuin tijdens de laatste echte zomerdagen.

Gazon

 Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen op het weer. Als het

droog en warm is mag het gras langer blijven, dus kunnen de messen hoger afgesteld worden.

 Besproei het gazon tijdens warme dagen, doe dit niet overdag omdat het water dan erg snel

verdampt. Het is overigens beter om eens per week een aantal uren te sproeien dan dagelijks

een kwartier.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

 Bescherm je vijver goed, want de jonge reigers zijn uitgevlogen

voedsel zorgen. Vooral in de vroege ochtend en in de avondsche

 Controleer, als het vijverwater troebel is, als eerste of er vold

Toevoegen van watervlooien wil ook nog wel eens snel resultaat

 Tijdens langdurige droge periodes kan het waterniveau van de v

daarom voor dat uw vijver regelmatig bijgevuld wordt.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers
en moeten nu zelf voor

mering zijn ze actief.

oende zuurstofplanten zijn.

hebben.

ijver erg zakken. Zorg er

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
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Beplanting

 Plaats voor een leuk effect dakpanpotten op uw dak. Plant er vetplantjes in, zodat de planten goed blijven tijdens heet

weer. Bij regenval krijgen ze weer voldoende water om een tijd te kunnen groeien.

 Doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en plantenvoeding nodig. Houd ook in de gaten dat ze

omver kunnen waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide zonnebloemen kunnen nog gebruikt worden. Snijd ze af

en leg ze op een plaats waar ze kunnen drogen. Hierna kunnen ze gebruikt worden

als voer voor de vogels.

 Augustus is de maand om te beginnen met het stekken van de kuipplanten. Neem

krachtige kopstekken van ongeveer 10 cm en verwijder de bloemen. Haal de

onderste bladeren weg en snij de stek onderaan schuin af.

Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

Snoeien

 Snoei de coniferenhaag deze maand twee keer. Zorg er tijdens het snoeien voor de

haag aan de bovenzijde smaller wordt, zodat de onderste takken ook licht kunnen

krijgen. De haag wordt hier mooier door.

 Na het oogsten van bessen en bramen kunnen deze struiken teruggesnoeid worden.

 Tegen het einde van augustus kunnen de

meeste hagen hun laatste knipbeurt krijgen

omdat ze dan zijn uitgegroeid.

Lees meer over snoeien

Overige

 Deze zomermaand is vooral om van de tuin te genieten en een beetje vakantie te houden

wat tuinieren betreft. Gebruik de tuin of het balkon als extra 'woonkamer' om volop te

genieten van de zwoele zomeravonden, de zon en de heerlijke ge uren en kleuren.

 Het ontstaan van schimmelziekten zoals meeldauw en de verwelkingziekte kan tegen

gegaan worden. Door 's ochtends te sproeien is de kans kleiner dat deze ziekten

voorkomen in uw tuin.

 Ververs dagelijks het water in het vogelbadje. Niet alleen vogels, maar ook egels drinken

ervan tijdens de droge perioden.

Moestuinkalender voor augustus
Dit is de tijd die echt opbrengst oplevert. Er valt heel veel te oogsten. Het is een maand waarin je meer zult oogsten dan

zaaien. Lange lome avonden waarop je lekker buiten kan zitten en kan genieten van je tuin en de grote opbrengst.

De moestuin is nu volgroen en hier en daar doorspekt met felle kleuren van ondermeer tomaten en paprika´s. Veel water geven,

mesten, onkruid wieden, opschonen en netjes maken zijn nu je dagelijkse bezigheden.

Zaaien

 Aan het begin van deze maand kan je beginnen met zaaien voor het volgende jaar. Denk

hierbij aan: snijbiet maar ook kolen en lente-uitjes.

 Zaai groenbemesters op plekken die je dit jaar niet meer gaat gebruiken.

 Voor oogst in dit seizoen kun je nog zaaien: Raapjes, Radijzen, Pluksla, Wortelen, Spinazie,

Tuinkers

Onderhoud klimmende planten

Als ze de top van hun klimsteun hebben bereikt, haal dan de topjes eraf. Op deze manier zet

je de plant aan om extra veel vruchten te vormen.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm


Zaailingen uitplanten

Gewassen die aan het begin van de zomer zijn opgekweekt, moeten nu worden uitgeplant.
Nu oogsten

Andijvie, Augurken, Komkommers, Bieten, Rapen, Witlof, Peterselie,

Koolrabi, Kervel, Chinese bieslook, Radijzen

Opruimen

Haal alle resten van geoogste groenten meteen weg om ongedierte en

ziektes te voorkomen. Hierdoor zul je ook merken dat het onkruid

bestrijden makkelijker wordt.

Zie ook: Alles over de moestuin

Allemaal Beesjes: Veel kleintjes maken één grote!
Kolonies van insecten zoals bijen en mieren kunnen worden beschouwd als een superorganisme, omdat ze kenmerken vertonen

van een biologisch individu. Onderzoekers bestudeerden 168 verschillende insectenkolonies van onder meer bijen, mieren,

termieten en wespen.

Tijdens de studie kwamen ze tot de conclusie dat wiskundige modellen die de groei, reproductie en levensverwachting van een

individueel organisme kunnen voorspellen ook opgaan voor dit soort groepen insecten.
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Volgens de wetenschappers kunnen insectenkolonies daarom worden beschouwd als superorganismen,

waarbinnen de sociale interacties van de insecten dezelfde rol vervullen als samenwerkende cellen in

het lichaam van een individu.

Verder onderzoek kan mogelijk inzicht bieden in de manier waarop sociale systemen zoals

insectenkolonies zijn ontstaan door natuurlijke selectie.

Hierbij wordt de volgende stelling ingenomen: “de twee belangrijkste evolutionaire innovaties van het

leven zijn de wijze waarop cellen bij elkaar kwamen om een organisme te vormen en de manier waarop

individuen gingen samenwerken om als een maatschappij te functioneren”.

We begrijpen al relatief veel over de manier waarop multicellulaire organismen de levenscyclus van

individuen beïnvloeden op basis van metabolische theorie.

Maar nu wil men bewijzen dat diezelfde theorieën (mogelijk) ook opgaan voor grote maatschappijen van organismen. Is dat

echt nodig? Wie een insectenkolonie goed bekijkt, ziet dat deze meer op onze maatschappij lijkt dan we willen toegeven………

Honingbijen

Het proces van ei tot werkbij duurt 21 dagen. Een honingbij begint haar leven als een paar

millimeter groot eitje. De koningin, ook wel "moer"genoemd, legt deze eitjes, soms wel 1500 per

dag, in 6-hoekige cellen van bijenwas. Na 3 dagen kruipt er uit het eitje een klein wit rupsje: de

larve. Deze larve ligt opgerold op de bodem van de cel. En, zoals de meeste rupsen, doet ook deze

larve niets anders dan eten. De eerste 3 dagen dag krijgt ze vele keren per dag zogenaamd

"voedersap". Dit voedersap maken de voedsterbijen in hun kopklieren uit nectar en stuifmeel. De

nectar en de stuifmeel wordt door de vliegbijen uit bloemen gehaald. Als de larve na 6 dagen zo

groot is geworden, dat ze klem komt te liggen op de bodem van de cel, gaat ze zich "strekken", dat

wil zeggen in de lengte van de cel liggen. Dan wordt het tijd om te verpoppen. De volwassen bijen

maken de cel met een luchtdoorlatend dekseltje dicht en na 12 dagen vindt de metamorfose

(gedaanteverwisseling) plaats: uit de pop komt een volwassen bij. Met moeite knaagt de bij het

dekseltje door en kruipt uit de cel: een vrouwtjes-bij of werkster is geboren.

De meeste honingbijen zijn vrouwelijk maar mannetjes-bijen zijn er ook: de darren. Zij maken dezelfde cyclus door als de

werksters, maar doen er na de verpopping langer over: 15 in plaats van 12 dagen. Het bijzondere van darren is, dat zij uit

onbevruchte eitjes worden geboren, een zeldzaam verschijnsel in de natuur. De cellen waaruit de darren komen zijn wat groter

dan de cellen van de werksters. De deksels op de cellen waaruit werkbijen worden geboren zijn vlak, die van de darrecellen zijn

bol.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Aan het hoofd van ieder bijenvolk staat een koningin. Hoewel zij het grootst zijn, doen koninginnen het kortst over hun

ontwikkeling: in totaal 16 dagen. Maar ze krijgen dan ook aldoor een overvloed aan zeer speciaal voedsel genaamd: koninginne-

gelei.

Darren hebben een lekker lui leventje; ze hebben weinig taken en worden gevoed door

de werksters, maar zijn daardoor ook van de werksters afhankelijk, omdat zij zelf

niet kunnen eten. Vroeger dacht men dat het bevruchten van de koningin de enige

taak was van de darren. Nu weten we dat ze ook meehelpen de temperatuur in de kast

op peil te houden.

Werksters heten niet voor niets zo: zij moeten al het werk doen. Hun werkzaamheden

 1-10 dagen (voedsterbij): De jonge bij begint haar leven als poetsbij, het poetsen

eitje in legt. Vanaf de 3de dag mag ze de oudere larven voeren, en na de 6de dag,

ontwikkeling zijn gekomen, mag ze de jongste larven voeren.

 11-20 dagen (bouwbij): Deze periode besteedt de bij voornamelijk aan bouwen van

Ook het afvoeren van dode bijen, wasdelen en voedselresten e.d. behoort nu tot h

de nectar van de haalbijen doet ze vanaf ongeveer de 10de dag.

 vanaf 21 dagen (vliegbij): Oriëntatievluchten beginnen op de 5de dag, en duren to

pas vanaf de 3de week officieel vliegbij zijn, vinden de eerste haalvluchten soms

Een werkbij wordt zomers ca. 6 weken oud. "Winterbijen" leven veel langer, dat zijn d

oktober worden geboren, zij overwinteren tot de jonge bijen hun taak in het volgende

Een koningin hoeft de hele dag niets anders te

tientalllen per dag in het voorjaar tot wel 1500

de koningin vormt zich een groepje werkbijen,

voeden met voedersap, vandaar dat dit sap kon

geven ze "feromoon" aan elkaar door, een geur

een koningin is. Dat houdt de bijen rustig. Als e

worden de bijen onrustig, en moet de koningin

Bijen zijn sociaal levende insecten: ze "wonen" met zeer velen in korven of kasten. Ee

zo'n 10.000 bijen. In het voorjaar komen er steeds meer bijen bij, het volk groeit tot

worden er nu een paar honderd darren geboren. Als de korf of kast overbevolkt dreig

volk zwermen. Als je op zo'n moment bij een bijenwoning staat, lijkt het wel of er een

De helft van het aantal bijen vliegt haastig naar buiten. Zo'n 30.000 duizend bijen pe

opening.

In elke kast is maar één koningin, en zij gaat mee naar buiten. Door feromonen (loksto

bijen waar ze is. Na een minuut of vijf gaan de koningin en de bijen dicht bij elkaar zit

zwerm kan aan een boomtak gaan hangen als die in de buurt is, maar ook aan ieder and

Enkele bijen vliegen erop uit om een nieuwe behuizing te zoeken. Deze moet groot gen

boom of een spleet in een muur. Maar meestal wordt zo'n zwerm door een bijenhoude

een emmer onder de zwerm te houden en even aan de tak te trekken of de zwerm af t

alle bijen in de korf of de emmer. De imker kan de bijen dan onderbrengen in een nieu

tegenwoordig een kast van hout of kunststof). Hierin gaan de bijen opnieuw raten bou

wordt afgescheiden door wasklieren die zich onder hun achterlijf bevinden.
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In de korf of kast waaruit de zwerm is gekomen, zijn voor die tijd meerdere koninginnecellen aangezet, waaruit nieuwe

koninginnen geboren kunnen worden om de oude afgezwermde koningin te vervangen. De eerste jonge koningin die uit haar cel

komt waarschuwt de andere jonge koninginnen die nog in hun cel zitten dat ze er is. De andere jonge koninginnen in hun nog

gesloten cellen antwoorden, ten teken dat ze eraan komen. De eerst uitgekomen jonge koningin zal dan of met de overgebleven

helft van het volk gaan zwermen (als dat volk nog groot genoeg is), of (als het volk niet groot genoeg is om nog een keer te

zwermen) de andere nog niet uitgelopen koninginnen in hun cel doodsteken. Er kan uiteindelijk maar 1 koningin in het volk zijn.

Nu moet de jonge koningin nog op "bruidsvlucht" om bevrucht te worden. Bij goed weer verlaat ze

de kast en vliegt hoog de lucht in. Ze spuit wat feromoon de lucht in. Darren, die zich hoog in de

lucht hebben verzameld, ruiken dit parfum en vliegen zo snel als ze kunnen (want wie het eerst

komt, het eerst maalt) achter de koningin aan. Acht tot tien darren paren met haar en moeten dit

met hun dood bekopen.

De koningin keert weer terug naar de kast kan de rest van haar leven eitjes leggen, waaruit weer ve

darren en koninginnen geboren zullen worden.

Wespen

het ontstaan van een wespenvolk begint als de koningin haar winterslaap beëindigt heeft en zich dru

een plaats voor een nest en om het opbouwen van een familie. In zeshoekige cellen legt ze de eerst

hieruit ontstaan de eerste larven die door haar goed verzorgt worden. Als deze larven zich verpopp

ontstaan, zijn dit allemaal vrouwtjes die onvruchtbaar zijn en werksters worden genoemd.

Nu gaat de koningin zich alleen nog bezighouden met eieren leggen en knap

andere werk op: zij zorgen voor voedsel voor de larven en dragen tevens d

Het wespennest wordt gemaakt van hout, dat wordt gekauwd tot een soor

isolatie voor het nest. In een wespennest is het dan ook altijd behaaglijk w

veel aandacht aan hun nest, deze maken ze in een schuur, in spleten en kie

op nog vele andere plaatsen. Houd er rekening mee dat de wesp in de buur

is en vlugger zal steken.

Wespenlarven hebben eiwit nodig om te kunnen groeien, de werksters gaa

vliegen en andere insecten.

Het voedsel van de werksters bestaat voornamelijk uit een zoetachtige stof die door de larven word

voortbestaan te kunnen waarborgen moeten er aan het eind van de zomer nieuwe jonge koninginnen

alleen jonge koninginnen de winter kunnen overleven door in winterslaap te gaan. Mannetjeswespen w

die niet bevrucht zijn. De taak van de mannetjeswesp bestaat uitsluitend uit de bevruchting van de

Waarom word de éne wesp nu als koningin geboren en andere als werkster? De oorzaak hiervan is

enkel de voeding. Als er jonge koningen worden geboren vertrekken deze al snel van het nest en

komen hier ook niet meer terug. De oude koninginnen stoppen met eieren leggen zodra de

koninginne– en mannetjeslarven van voeding worden voorzien, langzamerhand raken de werksters

zonder werk en dus ook zonder voedsel. Als ze nog in leven willen blijven tot aan de winter zullen ze

zelf achter hun voedsel aan moeten gaan. Dus gaan ze op zoek naar zoetigheid, en worden daardoor

voor mensen erg irritant. Alleen de jonge koninginnen zullen de winter overleven en in het voorjaar

een nieuw wespenvolk opbouwen.

Hommels

Een kolonie hommels sterft elk najaar, alleen de bevruchte jonge koninginnen blijven in leven en ove

hommelsoorten gebruiken meerdere keren hetzelfde nest. Een mogelijke oorzaak is het brede scala

nestbezoekende vijanden van hommels. In de loop van het seizoen raakt het nest meer bevolkt met

bekend bij vijanden. Hergebruik van het nest komt voor bij soorten als de boomhommel, en ook bij s

De hommel kan zelf zijn lichaamstemperatuur regelen, door het trillen van de borstspieren, zonder

meebewegen. Hij kan zo een lichaamstemperatuur van 30 °C tot 32 °C handhaven. De koningin vliegt

buitentemperatuur van 2 °C, de werksters bij 6 °C.
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In het voorjaar gaat de koningin eerst een beetje nectar en later wat stuifmeel

verzamelen. Na enkele weken zoekt ze een geschikte plek voor haar kolonie, ook wel

staat genoemd. In de nestruimte wordt een bolvormig nest van 3-5 cm in doorsnee

van in stukjes gebeten plantendeeltjes gemaakt. Van was worden de eerste

broedcellen op een soort voorraadpotje gemaakt dat gevuld wordt met stuifmeel.

Een tweede potje van was wordt gevuld met nectar, dat de koningin 's nachts of op

dagen met slecht weer als voedsel gebruikt. De was wordt gemaakt door klieren in

haar achterlijf en komt aan de onderzijde tussen de segmenten van haar achterlijf

naar buiten. In elke broedcel (larvenwiegje) worden verscheidene bevruchte eieren

gelegd. De koningin bevrucht de eieren met zaad van het mannetje waarmee ze

gepaard heeft en dat ze de hele winter in haar lichaam heeft bewaard. De

broedcellen worden met was afgesloten. De koningin legt in totaal 5-15 eieren.

Ze broedt de eitjes deels zelf uit. Door gebruik te maken van haar borstspieren houdt ze de temperatuur op peil. Door de

weinige beharing aan de onderkant van het achterlijf kan de lichaamswarmte gemakkelijk op het broed overgedragen worden.

Na vier dagen komen de larven uit de eitjes. Eerst eten zij van het stuifmeel uit het

voorraadpotje en van de was in het larvenwiegje. De made-achtige larven worden

regelmatig van nieuw voedsel (nectar en stuifmeel) voorzien. De larven houden hun

uitwerpselen in het achterlijf opgeslagen. Tijdens de groei vervellen de larven een

aantal keren, omdat hun huid niet kan meegroeien. Als ze volgroeid zijn wordt de

ontlasting in één keer uitgescheiden en spinnen de larven zich vlak voor de verpopping

in. Het spinsel om de pop wordt hard en vormt zo een cocon. Elke larve maakt zijn eigen

cocon. Op deze cocons bouwt de koningin nieuwe eibekers en legt weer eitjes in deze

eibekers. Hierdoor profiteren de eitjes van de warmte die van de cocons afkomt. Na

twee tot drie weken bijten de jonge werksters, bij latere broedsels geholpen door de

werksters, aan de bovenkant van hun cocon een gat. Als het gat groot genoeg is kruipen

ze naar buiten.

De eerste dag kleuren ze uit en bouwen ze hun cocons om tot honing- en stuifmeelpotte

3 dagen begint hun eigenlijke taak, het verzamelen van nectar en stuifmeel. Een homme

200 meter van het nest. De nectar wordt verzameld in de nectarmaag, die vele malen ka

met alleen een opperhuid en één opening. Er kan, afhankelijk van de grootte van de homm

volle maag bevat de nectar uit zo’n 60 bloemen (bloemen bevatten zo'n 0,001 ml nectar)
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in het nest om er te slapen. Als gevolg van de verandering in feromoonproductie gaan de

ook eitjes leggen en dit levert strijd op tussen de werksters en de koningin. De koningin

eitjes van de werksters en de werksters roven haar eitjes weer, waardoor er weinig tot

broed meer bijkomt. Dit is het begin van het einde. De jonge mannetjes eten in het beg
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Na verlating van het nest vertonen de mannetjes van veel hommelsoorten een

typisch gedrag. Ze vliegen steeds dezelfde route met een straal van ongeveer

150-200 meter waarbij ze op een twintigtal plaatsen een geurstof afzetten die

jonge koninginnen lokt. Afhankelijk van de soort verschillen deze geurstoffen van

samenstelling en worden op verschillende hoogten afgezet. De geurstoffen worden

geproduceerd door klieren in de kop. De mannetjes vliegen voortdurend deze

gemarkeerde plaatsen langs om te controleren of er al een koningin is aangelokt.

Hierbij kunnen ze enorme afstanden afleggen; 17 tot 60 km per dag.

Een paring vindt plaats op de grond en duurt 15-30 minuten. Na de paring gaat het mannetje op zoek naar een nieuwe koningin

en de bevruchte koningin gaat op zoek naar een overwinteringsplaats. Bij sommige hommelsoorten is dit al in juli, en bij andere

pas in oktober.

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...


