
 
 
 
	

	

Foto Maria van den Boer 

	Van het bestuur    Fijne feestdagen en een goed 2022 

Het bestuur en de tuincommissie van Eigen Oogst wensen alle leden prettige feestdagen en een mooi nieuw 
jaar. Wij hopen dat het plezier in tuinieren niet heeft geleden onder de covid-19 beperkingen. We hopen ook dat 
we iedereen weer gezond en actief terugzien in het nieuwe tuinjaar 2022. Natuurlijk gaan we voor vier mooie, 
vruchtbare seizoenen op ons prachtige complex in het nieuwe jaar.  
 
Nieuw: bestuurssecretariaat 
Fieke den Hollander gaat het bestuur secretariële ondersteuning verlenen. Fieke heeft eerder al het archief 
geordend en maakte bij gelegenheid verslagen van bijeenkomsten. Ze zal nu ook naast andere werkzaamheden 
de communicatie gaan bewaken. Onnodig te zeggen dat het bestuur erg blij is met Fiekes inzet voor onze 
vereniging.  
 

	Van de tuincommissie 

In memoriam Hennie Veenendaal 
Eind november kwam het bericht dat Hennie Veenendaal is overleden, na lang ziek te zijn geweest. Vanaf 1997 
is Hennie lid geweest van Tuinvereniging Eigen Oogst. In hart en nieren een tuinliefhebber met altijd weer een 
perfect onderhouden tuin.Tot vlak voor zijn dood maakte hij zijn tuin nog schoon." Zolang ik me even goed voel 
kom ik", vertelde hij. Van onkruid moest hij niets weten. Hennie behoorde ook tot de groep koffiedrinkers 
iedere maandag. Zomer en winter door. De begrafenis vond plaats in besloten kring, maar eerst reed 

Nieuwsbrief  
December  
2021 
 



de  rouwstoet langs de tuin, waar negen tuiniers een laatste groet brachten aan Hennie. Bestuur, tuincommissie 
en de leden wensen Gerda en de familie veel sterkte en alle goeds voor de toekomst.  
 
Tuininrichting Daar de tuinen langs het hek naast het weilandje weinig zon krijgen en hierdoor minder goed te 
verhuren zijn, worden deze tuinen een kwartslag gekanteld en komt er langs het hek een grasstrook.  
 
Zaden Tot half januari kan men nog de bestellijsten voor zaden invullen. Deze lijsten liggen in de Windhoos. Ook 
is het mogelijk bonenstaken te bestellen van 2,70 m hoogte.De prijs per stuk is 1.00 euro. 
 

	Van het gereedschap  

Tuingereedschap voor algemeen gebruik  
In het werkhok achterin de Windhoos stond tuingereedschap 
voor algemeen gebruik zoals schoffels, spades, etc. Maar de 
staat van onderhoud liet (veel) te wensen over.  Bovendien is 
het werkhok meestal op slot. Dat inspireert niet tot gebruik en 
dat is jammer. We hebben daarom dit tuingereedschap onder 
handen genomen. Het gereedschap is geslepen, de roest eraf 
gepoetst, de houten stelen geschuurd en in de lijnolie gezet. 
Omdat er meer gereedschap is dan nodig, hebben we een 
selectie gemaakt voor algemeen gebruik en die met een gele 
band onderaan de steel gemerkt. Dit gereedschap staat nu in de 
grote ruimte van de Windhoos, rechtsachter tegen de wand. Je 
kunt het ongevraagd pakken en gebruiken, maar graag na 
gebruik schoonmaken en meteen weer opbergen!  

Overtollig gereedschap af te halen 

Het gereedschap dat overtollig is mag door (nieuwe) 
tuinders opgehaald worden. Vraag het Fieke of Henk als je 
er belangstelling voor hebt. Het gereedschap dat daarna 
nog overblijft gaat naar de kringloop.  
 
Gered Gereedschap 
Heb je zelf handgereedschap op de tuin of thuis, dat je niet meer nodig hebt, overweeg dan eens dat aan de 
stichting “Gered Gereedschap” te doneren voor een tweede leven in Afrika (https://www.geredgereedschap.nl/). 
 
Henk Klein Baltink en Fieke den Hollander 

	Interview 

Het nieuwe tuinieren 
Lopend door de winterse moestuin, zie ik dat er op een aantal 
plekken de grond zorgvuldig is bedekt met stro. Tussendoor komt 
er op plekken groen tevoorschijn van … ja wat is het? Aanleiding 
om iemand met verstand van zaken een paar vragen te stellen. Ik 
kom Henk Klein Baltink tegen die uitlegt dat het winterrogge is.  

Waarom winterrogge? Wat is je idee erachter? Winterrogge is 
eigenlijk de enige groenbemester die je nog relatief goed in het 
najaar kan zaaien, zaaien voor half oktober geeft de plant nog tijd 
om te voldoende te kiemen. Later kan ook maar heeft dan minder 



kans op goede groei. In het algemeen geldt voor groenbemesters dat ze het organische stofgehalte in de bodem 
verhogen, voedingsstoffen vasthouden die anders door regen zouden uitspoelen en de bodem beschermen 
tegen erosie.  
 
Is die winterrogge onderdeel van een groter tuinplan? Ik streef ernaar om de bodem steeds bedekt te houden. 
Dat kan met planten maar ook met een mulchlaag (zoals stro, bladeren, compost). In de zomer heeft een 
bedekte bodem met een mulchlaag bij zonnig weer een veel lagere temperatuur dan een zwarte bodem die niet 
bedekt is. Daardoor verdampt er minder water en hoef je ook minder water te geven. Dat laatste doe ik zo 
weinig mogelijk, en gebruik daarvoor een fles met een broeskop. Het water haal ik uit een bak zodat de jonge 
plantjes geen ijskoude douche krijgen. De tuinslang met sproeier heb ik al jaren niet meer gebruikt.  
 
Vervangt een groenbemester gewone compost? Nee, ik denk het niet. Eenjarige planten (en die telen we het 
meest) putten toch de grond uit. Dan helpt compost om de voedingsstoffen weer aan te vullen. Wat ook 
belangrijk is voor de groei van de planten zijn mineralen. Daarom ga ik lavameel strooien (voor het eerst). Die 
mineralen zijn overigens ook belangrijk voor onze voeding. Uit onderzoek is gebleken dat onze bodems en 
daardoor onze planten steeds minder mineralen zijn gaan bevatten. 
 
Is de winterrogge ook geschikt om te mulchen? Ja, je kunt het in het voorjaar als je de bedden weer voor 
andere gewassen wilt gaan gebruiken, maaien en op de bodem laten liggen. Je kunt het ook toevoegen aan de 
compostbak. De wortels kun je door de bovenste laag mengen. Maar ik heb gemerkt dat het dan alsnog weer 
opkomt. Je kunt het ook laten staan en dan krijg dus graan op je stukje tuin. Dat kan je dan weer oogsten en 
voor de volgende winter gebruiken. Maar het levert niet genoeg op, dus ik koop toch maar winterrogge bij een 
biologische zadenhandel.  
 
Heb je er al wat ervaring mee of is dit de eerste keer? Ik heb het geloof ik vanaf het eerste jaar gezaaid (dus 
vanaf 2013), maar soms ook een jaar niet. Een enkele keer kwam het slecht op, waarschijnlijk te laat gezaaid of 
zaden te oud. Voor het zaaien week ik nu de korrels in nacht in water om het kiemen te bevorderen.  
 
Gaat de winterrogge niet ten koste van ruimte voor andere gewassen? In de winter heb je meestal maar weinig 
andere gewassen op het land staan. Ik zaai het voornamelijk op bedden waarop in het najaar geen gewassen 
meer staan.  
 
Zijn er nog andere groenbemesters?  Er zijn diverse groenbemesters: gele mosterd, Japanse haver, phacelia, 
klaver.... Maar winterrogge is een van de weinige winterharde soorten.  
 
Waarom heeft een van je buren onder de winterrogge karton gelegd?  In mijn bedden groeit nog maar weinig 
onkruid, ik haal dat er tijdens het seizoen meestal met de hand uit. Dat is weinig werk als je steeds een stukje 
doet en daardoor komt er nu nog maar weinig onkruid op. Karton gebruik je vooral als je 
nieuw begint op een stuk grond en je het onkruid wilt onderdrukken voordat je begint. Dat 
idee stamt uit de permacultuur. Het karton is om het onkruid te onderdrukken, het stro is een 
mulchlaag. Als je het stro zou vervangen door een dikke laag compost kun je direct gaan 
planten. Deze laatste methode staat ook wel bekend als no-dig gardening.  
 
Dank aan Henk, weer wat geleerd, en leren van elkaar is toch het leukste. 
 
Maria van den Boer             TIP: Hèt boek over no-dig gardening: De Ongespitte moestuin van Charlie Nardozzi. 
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