
Tuinwerkzaam heden

0euttLemezaaÈenptantmoqetiikheden nvotteqrondtebaat
nemen:knoftooklzonnigestandpt..isl,spits-enbLoemkoot,
vetdsta lbeschui plekiel en wlnterrogge laLs gmenbemester

Ptanlen len za.ienl onder ql.s, andijvie petersetie, snijsel
der, veldsta en winrerpostetein lalle zaaien met het oog op

februarooqstl.
Le-sl de lzeer) \ortger'o"liqe g,oerler oogsrpr o roorpn,

zoals artsjokken, augurken bonen, coursettes, kropsla,
pompoenen, tom.ten en attëswaà. zomer-voor staatipas
daarna de qroenten die teqen een koudeduMie krnnen van

hLrn perceethalen,wëarcnderandrlvie, heístprcien -btoem-

kool, knot- en ande.e setder, rcde bieien eo spinazie.

KL" rer b tvel srad. Ter voslr"ssrenle rot rodar 5 'C
diverse kootsoorten look Chlnese k000. knolten en wortet

sroenten, biivoorbeeld schorseneren. winterpre en winter

Die oogsttevetde vriwaren vën aaniasiinqen, maarook van

overwoekering door onkruid, dat wiL zeqgen vóór de zaadvor

ming wieden of mutchen metcompost.

Verwijde.de aÍgevatten btaderen van het gazon.

Pbnt in pol gekweekte vaste pLanten, qrassen, heesters en

Pbnt nu herfstbotten zoals C anassia, Crocus, Narcis, Musca

Rooi dahlia, stadlool en andere vorstgevoetge soonen bij

Dek bladve.tezende /gaparthus aÍ voor de winter siad en

vë.huis btadhoudende soorten naarde koude kas.

Scheur begin oktobervercuderde potten van vaste planten

Wie dit in sepiember nog niei deed. kan het gëzon nog een

nalaàrsbemesiins geven.

0p diversevLakken mt voorkomen: de bladeren van de te bte-

ken andiivie votdoende droog opbinden en snetle. ooqsieni

zaa uien en -sjatotten taten drogen op eën Luchtise plaats ef
pompoe.enbewàÍÈ1b_eelorÍgevlgsÍemp"ralJLr var"tr-
rè '0'Cide aa,ddppelel, urel en.èLo'len regplmd.rg cor-
troteren ln hun opstagomst.nd ghëden;...

Enerzltds keukenrap€n, knotseLde., pastinaken, rode bieten

en winterworteLen bewaren door nkuiten, ànderzjds conser-

veren door inmaken oÍ opLeggen lrodekoten en zitverLrltjesl,

inv.iezen (diverse smentenl en wecken of ste.itiseren lbo-
nen schorsenëren,tomatenenwo.teLenl.

AI en toe wittooflaorteten rcoien en lntëÍeLen in funcUe van

een gespre de forceeroogsi.

Devacante tuindeten opru men en w nierklaarmaken, com-
post ol statmesi opvoeren, de pe.ceten rtw spitrieken of op

zware envochtiqe qrond winterbedden lvan een meier breedl

Nre vprg"lpr. wdnl vèè, .Lssq d" 9roenler.."r aarwe g

het aaldbeienperceeL onderhouden ea wat rabarber f o.ceren.

Dek eind oktobe. lè boders af met aÍqevatten bladeren of

oekje vjver aí met een net orn btadvat in het water te vooÈ

Vem nde.devoeding van je vrjvervlssen en stop voLledig als
de temperatuL.van hetwateronder de l0'C qëët.

Fteurje terras op met herÍst- en winterbtoe ende ptanten.

Kles nu de moo ste bomen en skulken voor heístverkteu-
rinq.

Geniet van alhel moois van ditseizoen.

Houtstekken van kruisbessen, mirabetprulmen, prLrimon-

derstammen en kwee lpeeronderstaml.
Rooien!€n oudë bomen en grond ktarrmaken voor heraan-

Ptukken en ve.werken van kweepe.en.

Pt!kken van bewa.rèppets en hewàarperen.

14um rn es uit Íru itbomen ve Míde.en.
BoomtÍmbanden tegèn winlervlinder aanbrengen.

Femmoonvat tegen winiervt nde. ophangen.

Aantast ngen van wottse btoedlLris en vruchtboomkanke.bÍ
appetboÍÍren verwi deren.

Pt.ninubtauwebe5sen btauwehoningbeseniostèbes.
Snoeen en aanblnden van bramen, herfsthëmbozen en Ja-

Wo.teLsnoel bij sierk qroeiende tàëgst.mappèl ën -peren-



Hoe kan ik de hele winter door
i.,,! l..,y,-,i11,1,11' ..i I OOgSten?
r.'j:. :r,:.ri,! lriitl.:i, r.: i!:15 r.!i.:r :
De wittoofwortet moeteen bepaatde graad van.ijpheid heb,
ben om goedeforcer eresutiaien te kunnengeven. Rijpheids,
beoordetng van wittoof\ryo.iets is n et eenvoudlg.

Het bepaten van de opiimaLe rilpheldstoestand van de wor-
tetis een moeiLijk katuei Voor een oudere, eryaren wlttooÍ
kweker is het een kwestie van 'feeling . Ze baseren zlch op

wat het vetdgewas zetÍ taat z en.

Een ervëren wiilooÍkweker taat zichvoorhet bepatenvan de
.ilphe dsióesiandvan dewortetteiden door o.a
, de g.oeitiid van het gewas 122à21'weker))
r de evot!tie van de tooíontwlkkel ns {seetverkteur ngl;
: de grooitevan de wortets.

llii.

De te.m ntëfeten' staat op het n de grond íoÍ in een emmerl
stoppen van de wortets. Wanneerte de wttoofido.tels in een

ser.e iniafeti is hei daar n dewinteraLtild votdoendewa.m

Hoe hoger de temperaturen, hoe snelte. je het wiiloof kan
ooqsten. n de serre kan le na een drietat weken na het n

taÍeLen al van v€rs wittoof gen eten, tetuljt het buiten enkete

opgetet, ga niet boven de 18 oC wani dan groelt het wittoof
te snel en best.at de k3ns dèt le geen moo e, vaste kroppen
krijqt.

llrirloo:r,:..!i:,]: . fi,
Een goede bewaring s zeer betanqrlik omdat het uiteindeLljk
Ío.cereres!rlt.at sterk aÍhankeliik is van de kwètiteit van de

wortets në de bewarinq.

Veel moestuin ers hebben te veet a.n 1 grote oogst wiitoof
wo.teten en witten tieve.verse, kteine hoeveetheden oogsten.

Bewaarjedewitloofiryortetsbi I tot2oC dankènlezemëan
denLanq bewaren voorateer ze inqetafetd moeten worden.
Dai is geen probteem voo. professionete kwekers wënt zjbe
schikken over de nodiqe koelcetten, maar is niei evident voor
moestu niersbrjwiedekoetkastdoorgaansop4totó'Cstaat

W tje Uever de heie winter door een aantal kte nere porties
vers wttooÍ oo!sten in ptaats v.n één grcie opbrengst? Dan

kanje hetwttoof op ve.schltlende tocaties gaan ptanten lbil-
voorbeetd ln de ketder, g..ase, se.re of moestu nl, zotans ze

mèar donkerstaan en detemperatuur tussen 5 en ló oC be-
draagt.

Door wittoolwortets op veGchittende ptaatsen in le tafelen

tketder, g.rage, se..e, moestu nl metversch ttende tempe.a
iuren, ratle witloof ook op andere momenten oogstklaar zijn.

Voorateer le kan intafeten, moet te de wortets even voorbe
relden.Vaakzitten er nog resten toofaan deworiet Deze snil
je af tot eronseveer 2 cm toof overbtijÍt. Sn jle ie veetaÍ, dan
beschadig je hel qroe punt en krijg je enkeL kte ne bladeren
d e tangs de.and qroeien nraargeen mooie kropvormen.

Dan ka.je boven de wortets ook een paarcent meterstro en

daa.boven eenjutezak leggen zodat het siro btjfi liggen. Het
strc zat jouw wittoof warm houden tjdens de koude herÍst-
nachten en zorgt ervoordat het niet beschadiqd wordt

versthrlte nd è ptààt\eLtke tu tN )llER a tde liaqe n aÍqani5è rea F aatk t een
q rcepsda1koop vaat wntaaÍq o deLen

De wt tcls h oëLe r het L?Íst onqevee t dè.etÍ.te tenqtè habbe r é n e ?n s ro?D?

I'tllili.:i,.,:iillJ;l)-i7r'Ílti:;J

)e zè.oa e I a t Ít.bPud \|et hd bès

OhTOBER rr.'! r_r) )
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VaarbeèLd vàn .èn bak on witlooÍwartels in te plaatsen. Het best kiès iè root
wrièteiten die qéÈchitÍ zijh hat tèèLt 2andet dekqrcnd!

GROENTETUIN

Let op: de witLoofworteten moeten zeke. vorstv.ij qehouden

wo_oen Vë. zod? heL v resr, /a \el w.looÍ rrel Íeer groei
Witloof zonder dekqrond
De wortels zitten reeds in de àarde enje hoeft dan ook ge€n

extra grond bovenop hetiooÍte teggen. Je kan dewortelsge
woon afdekken met een donkerc handdoek of z' /.rte ptastic

zodat het tooÍ niet in aanraking komt met het dagticht.

lnd en dewortels in een bakin een donkëre berging ofketder
staèn, hoeÍje erhetemaatniks meeropie teggen. Torg ervoor

dat ergeen L chi bijhei wittoor kan. Anders krig ie groentof.

0ogsten & genieten mààr!
Na een drietatweken, afhanketilk vàn de temperatuur, kan
jë de eerste witLooÍstronken oogsten. Verwiider wat qrond en

kijk eerst hoe groot de krop is. vindje ze voldoende groot of

kanle echl niet tangerwachten?TrekdewofteLdan uit de kuit
èn brèek het witloofaf

Steven Van den Bossche

Wittoof met dekgrond
Bij wiitoofsoorten Ínet dekqrond leq je er noq eens een taag

grond vèn zo n 15à 20cm bovenop.

Neem hlervoor een bak wàarin je de wortets ÍÍooi naast el

kaarkan zetten. Zet deworlels omqekeerd in de b.k, met de

ondërste punt naar boven.

Zorg dèl de ku twaarin de wortels koÍnen te staan redetik
vLak is. Snlj de onderste punten van de wortets .Í rodat atte

wortets een qetijkehoogte hebben. Draaidan de bakom in de

kuit, zostaan aLLeworiels op qetijke hoogte.

Zet tijdens het ptanten een PVC-buis mei onderàan gaten in

de zijkant ln de kuit. Doe dit bijvoorkeurerqens in hèt midden

loÍ zetertwee atsje een tang bed hebi). Deze buis gebruiken

we om waterte geven iiidens het groeien.

Ptantj€ in een emmer?
Dan kèn je een omgedraaide ftes gebruiken. Zodrà je atte

wortets in de kuit hebt gez€t, vutje de qaten op met qrond.

GeeÍ bijhet opvutten reqetmatig waterzodat de grond tLrssen

de wortets spoelt en er geen gaten overbtijven. Wittoofvrcagt

een arrie qrond, dus is hei aangeraden om de grond uitjouw
ptanten- en btoernbakken te herqebruiken {oÍ zaai en stek-
qrondl. le kan de grond ook mengèn rnet wat turÍ om deze

Doordat wittooÍ met dekgrond ondergmnds qroeit, zlt er
meësiat wai .àrde tussen de btaderen. Hou de krop omqe-

keerd in een bak met water en schud zachtjes om de aarde

tos te krijgen. Nu is jouw witlooÍ kLaarom ber€id ie worden!

Wordt er vorst voorspeld en staan de wittoofwortets in vofte

qrond, bescherm ze dan mei wai hooi zodat ze ër warm bii

zltten. Gebruik noolt ptastic, want dit zorgt ervoor dat dewor-
teten niet meerkunnen ademen'enzegaan rotten

Het eivan Co[umbus?

Atsje naastje moestuin, gazon ofvjver bomen hebt

staan, kanje, om deatuattende bt.deren teqen te hou-
o4r e d"/e op e llor le t.re_ wèà en, heeteenvoudig
eën voorlopige drààd vàn kippengàas zetten.

Je ptaatsl tegenovè. de overheersende windrchting,
om de 2 meter, een metalen sta.kje of bamboestok-
je ln de grond, waa.aan je het kippengaas [40 50 cm

hoog is zeker votdoendel bevestist.

De atuattende blade.en waaien Ímeesial met de wes

tenwndl, tegen het gaas en zljn zeer gemakketjk

Zo betènden ze niet tussen de gmentëbedden op het

gazon of nog erger: in de vilve. Je bespaart jezetl ,o
een heet pak werk en je basisgrondstof voo.ie com-
post btijfl binnenstuins...

.le k.n ,o de btaderen heetgemakketilk op èen hoop

harken en atuoeren naarje composthoop. Btadaarde

is heetgoed om tussenje strLrlken Lrltte si.oo en.

Q[ onro".,,o,o


