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Van de voorzitter
Alweer is er een kwartaal voorbij en we naderen helaas het einde van het tuinseizoen. Niet dat
er niets meer is te doen, want een echte tuinder heeft het hele jaar door werk op de tuin.
Er zijn door verschillende omstandigheden leden vertrokken en nieuwe leden gekomen. De
wachtlijst is gehalveerd naar 10 aanvragen. Op korte termijn hebben we weer een paar tuinen
te huur.

Ook op korte termijn hebben we hulp nodig van 2 leden. Een voor het schoonhouden van de
kantine. Samen met een ander tuinlid één uurtje werk per 5 weken.
Voor 1 lid van de tuincommissie zoeken we vervanging. De commissie loopt in het tuinseizoen
met drie personen 1x per maand een ronde over het tuinencomplex ter beoordeling van de staat
van onderhoud van de tuinen.

WIE HELPT ONS??? Stuur mij een mail of kom naar de tuin voor informatie. Ik hoop z.s.m. een
paar enthousiaste leden te mogen begroeten.

U heeft ongetwijfeld gelezen dat we een feestjaar tegemoet gaan i.v.m. het 60-jarig bestaan van
onze vereniging. Maar eerst sluiten we dit tuinjaar af met een gezellige bijenkomst op zaterdag 2
oktober. De activiteitencommissie is al druk bezig met de organisatie en zal zorgen voor lekkere
hapjes en drankjes. We hopen dat we dat ook buiten kunnen vieren waar we ook statafels zullen
zetten. Daar willen we, als het weer daarom vraagt, een parasol bijzetten en daarom vragen we
leden die op de tuin een parasol met voet hebben, of we die voor 1 dag mogen gebruiken. We
hebben 6 parasols nodig. Geeft u per mail a.u.b. even op of u ons kunt helpen.
Voor zowel schoonmaak, tuincommissie of parasols graag bericht via email voorzitter@amateurtuinderbakestein.nl

We zijn ook begonnen om het opzomeren te organiseren (16 en 23 oktober) Als u op ons tuinenpark de openbare perken bekijkt zult u begrijpen dat er heel veel werk te doen is. We hebben
eerder een oproep gedaan om u op te geven voor uw medewerking.
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Van de voorzitter
U weet dat, met uitzondering van leden die daartoe niet in staat zijn, de leden de plicht hebben
ook mee te helpen waar nodig. Nog niet opgegeven? Doe het dan snel bij het secretariaat.
secretaris@amateurtuinenbakestein.nl

Ik hoop dat alle wensen voor hulp worden beloond en dat u in groten getale met ons komt
proosten op het afgelopen tuinjaar en op een goed volgend seizoen.

Wil Lammeree.
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Interview met Ad Zonnevijlle
Ad Zonnevijlle is een heel actieve tuinder. Hij is vrijwel elke dag op zijn tuin te vinden. Ad is ook
altijd heel actief geweest voor de vereniging. Carina is met hem in gesprek gegaan om te kijken
wat nou zijn geheim is.

Ad Zonnevijlle vertelt dat hij eigenlijk al van kinds af aan bezig is met tuinieren en de natuur. Hij
weet nog goed dat zijn moeder in de hongerwinter een bonenschotel aan het maken was van
witte bonen. Hij kreeg een aantal witte bonen en nam die mee naar een stukje weiland bij de
Grote Lindt waar bijna niemand langs kwam. Hij heeft daar een stukje grond met zijn handen
schoongemaakt en de witte bonen in de grond gestopt. En ja hoor, na een poosje waren daar
de eigen gekweekte bonen.

Ad is al meer dan 50 jaar aan het tuinieren. Hij vindt het leuk om dingen te kweken die bijzonder
zijn of lekkerder zijn dan uit de winkel. Hij is heel wat jaren terug begonnen met een heel klein
stukje tuin. Een kennis van hem had een moestuin en daar kreeg hij een stukje grond van. Hij
vond de radijsjes uit de winkel nooit lekker en wilde graag kijken of hij zelf radijsjes kon kweken
die hij wel lekker vond. Zo is hij dus begonnen met het kweken van radijsjes.
De radijsjes die hij zelf kweekte waren een groot succes en erg lekker! Na de radijsjes kwamen
er ook al gauw slaplantjes in zijn tuin. Na een tijdje kwam er een andere tuin vrij en kreeg hij zijn
eigen moestuin.

In de tuin van Ad vind je dus meerdere bijzondere gewassen terug. Zo heeft hij bijvoorbeeld veel
verschillende soorten tomaten in zijn tuin staan. Bij de Lidl vond hij een keer een doosje met
hele lekkere zoete tomaten (de zoetste ter wereld). Deze vond hij zo lekker dat hij zaadjes uit
de tomaat haalde en deze weer ging zaaien. Ook kun je poi in zijn tuin vinden. Dit is een soort
Surinaamse spinazie. Dit vindt hij leuk om te zaaien omdat je het niet tegen komt in de winkels.

Naast allerlei groente heeft hij ook verschillende fruitsoorten in zijn tuin.
Hij heeft een struik met jostabessen. Dit is een kruising tussen een zwarte bes en een kruisbes.
De lekkerste aardbeien zijn volgens Ad de lambada aardbei. Deze zijn heerlijk zoet, het enige
11
6

Interview met Ad Zonnevijlle
nadeel van dit ras is alleen dat ze niet lang houdbaar zijn en dus snel gegeten moeten worden
als ze geplukt zijn.

Ad zijn geheim voor een goede moestuin is zijn tuindagboek. Hij heeft een map met allerlei
artikelen en weetjes van allerlei planten. Als hij iets wil weten pakt hij zijn tuindagboek erbij en
zoekt hij het daarin op. Hij heeft alles netjes gesorteerd op alfabet. Zo is er echt van alles in zijn
tuindagboek te vinden. Heb je neusrot in de kas? Dan betekent dit dat er kalk te kort is in de
grond en de grond te weinig water heeft gehad.

Bonen kun je het best voorzaaien in hele arme grond en als ze dan in de volle grond staan kun
je ze het best bemesten met koekorrels. Daarna eventueel nog met patentkali.
Ook is er een hele lijst in zijn tuindagboek te vinden met welke planten je beter wel en niet naast
elkaar kan zetten. Dit kan namelijk echt van invloed zijn op de smaak van je oogst.
Zo vertelt hij dat hij een keer peterselie naast zijn sla had gezet. Het groeide allebei heel goed
en er was niks aan te zien. Tot hij de sla ging eten en deze heel bitter was. Dit kwam dus door
de peterselie die ernaast stond.

Ad weet ook te vertellen dat er soms een mijt in de bramenstruiken zit. Dit zie je aan de bramen
zelf. Heb je een hele mooie zwarte braam, maar is hij toch nog erg zuur? Kijk dan eens goed
naar de braam. Waarschijnlijk is er nog een bobbeltje rood. Dit betekent dat er een mijt in zit en
de bramen dus zuur zullen blijven. Dit kun je oplossen door de struik in te sprayen met spuitzwavel.
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Interview met Ad Zonnevijlle
Ad kweekt bijna alles in potten. Dit doet hij zodat hij de grond kan nabootsen waar de verschillende planten zo goed mogelijk in groeien. De lekkerste aardappelen komen nu eenmaal uit
zeeland en daar hebben ze kleigrond. Dus een beetje klei bij de grond voordat de aardappels de
grond in gaan. En zo kijkt hij bij alles wat er nodig is en zorgt hij dat de plant de omstandigheden
krijgt waarop ze het best groeien en de oogst het lekkerst wordt.

Ad vindt het leuk om te proberen gratis aan zaad te komen. Zaadjes voor tomaten haalt hij gewoon uit zijn zelfgekweekte tomaten. Bij de Lidl haalt hij een bakje Roseval aardappelen. Deze
zijn onbespoten bij de Lidl waardoor ze snel ontkiemen. Hij haalt er twee uit en legt deze op een
warme plek. Na een week of 2 zijn de aardappelen ontkiemt en stopt hij ze in de grond waardoor
hij weer een aantal keer aardappelen kan eten.

Het geheim voor een lekkere aardappel is volgens Ad: bemesten met patentkali. Doe je dit niet
zijn de aardappelen niet lekker volgens hem.

Ad heeft ook veel Oost-Indische kers in zijn tuin staan. De bloemetjes van de Oost-Indische
kers kun je eten en zijn erg leuk als decoratie op bijvoorbeeld de sla. En als je de zaden van de
Oost-Indische kers op azijn zet krijg je kappertjes.

In de jaren dat Ad aan het tuinieren is, is er veel veranderd. Vroeger spitte iedereen zijn hele
land om en nu is dat juist het advies om niet meer te doen. Door het spitten wordt het bodemleven helemaal verstoord omdat de onderste laag bovenop komt. Daarom woelt hij zijn grond nu
om met een woelvork.
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Red de bij!
Les van de Bijenstichting
We naderen alweer het einde van de zomer. Gelukkig zijn er nog wat grote wolbijen die rond
zoemen en voedsel verzamelen uit de nog bloeiende lavendel.
Nog even en de herfst kondigt zicht aan. Dus laten we genieten van de laatste mooie nazomerse dagen voordat de natuur gaat rusten. Tijd om aan de slag te gaan in je tuin met het planten
van bloembollen. Let daarbij wel op en kies voor biologische geteelde bloembollen. Daar doe je
de bijen en insecten een groot plezier mee. En wacht nog even met het snoeien van de klimop
in je tuin. Ook hier kunnen de laatste honingbijen nog voedsel uit halen. En dat hebben ze hard
nodig voordat ze de winter in gaan.

De natuurlijke cyclus van de honingbij
Na de winter verzamelen de werksterbijen veel voedsel, zoals stuifmeel voor de larven en nectar om honing van te maken als reservevoedsel. Beide producten slaan ze op in de raat die
is gemaakt van bijenwas. In de loop van het voorjaar maken ze speciale cellen op de raat, de
koninginnencellen. De larven krijgen een tijdje koninginnengelei als voeding waardoor ze zich
als vruchtbare koninginnen ontwikkelen. Vlak voordat de jonge koninginnen uit de cellen komen,
verlaat de oude koningin met een deel van de werksters de kast en gaat op zoek naar een
nieuwe nestruimte. Dit wordt zwermen genoemd.
De bijen hebben zich volgegeten met honing waardoor ze zeer zachtaardig zijn. De imkers
kunnen de bijen op dat moment gewoon aanraken en aaien. Terwijl de koningin zit te wachten,
gaan een aantal werkbijen op zoek naar een nestruimte. Meestal vinden ze die in een holte in
een boom. Vaak wordt de zwerm opgemerkt en dan wordt een imker gebeld. Deze ‘schept’ de
zwerm in een mand van stro en neemt het volk mee naar huis en plaatst deze in een bijenkast.
In de oude kast beginnen de jonge koninginnen te vechten. De sterkste overleeft deze strijdt. Na
een paar dagen, als het een mooie zonnige dag is, gaat deze jonge koningin op bruidsvlucht.
Ze vliegt hoog in de lucht. Al vliegend wordt ze bevrucht door enkele darren. Vervolgens keert
ze terug naar de kast en start met het leggen van eieren, soms tot tweeduizend stuks per dag.
Ze heeft genoeg sperma in haar lichaam opgeslagen om gedurende haar hele leven (maximaal
2 tot 3 jaar) bevruchte eieren te kunnen leggen.
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Red de bij!
Bestuiving
Omdat honingbijen met zoveel bijen bij elkaar leven zijn ze efficiënte bestuivers. Daarom zie je
in boomgaarden vaak bijenkasten staan. Doordat ze het stuifmeel van bijvoorbeeld appelbomen
verzamelen en van bloem naar bloem vliegen, verspreiden ze het stuifmeel van de ene naar
de andere plant. Ze bestuiven vervolgens de bloemen waardoor vruchten (bijvoorbeeld appels)
ontstaan.

Bijen en tuinen
Vroegbloeiende bloembollen (blauw druifjes, krokus) zijn eind winter de eerste belangrijke voedselbron voor jongen hommelkoninginnen, honingbijen en sommige wilde bijen, omdat er verder
nog weinig bloeiende planten te vinden zijn. Maar dan moeten deze bijen wel gifvrij voedsel
aangeboden krijgen. Wil je bijen gezond voedsel aanbieden? Kies dan voor biologisch geteelde
bloembollen.

Foto: Bij 001
Foto: Bij 002

Tuintips
Laat uitgebloeide stengels staan. Vaak schuilen daar bijen en andere insecten in. Knop wat
stengels van braam of vlier af en bind deze in een bosje. Hang dit bosje verticaal op aan een
schutting of paal. Deze merg houdende stengels worden regelmatig in het voorjaar door de gewone maskerbij gebruikt als nestelplek.
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Red de bij!
Bloeiende klimop is een van de laatste bloeiende gewassen in de herfst en wordt volop bezocht
door honingbijen. Wacht daarom met snoeien! En plant bloembollen voor het nieuwe seizoen.
Vaak zijn er in augustus minder bloeiende planten, terwijl hommels, honingbijen en late solitaire
bijen nog steeds behoefte aan voedsel hebben. Noteer in je tuinagenda voor augustus volgend
jaar alvast:
-

Koop en zaai zonnebloemzaden, want die bloeien prachtig in augustus. En je kunt er
hommels goed in observeren.

-

Koop Echinacea (zonnehoed) en asters. Ook dat zijn waardevolle bloeiende planten in
augustus.

-

Vergeet de dahlia’s niet. Die bloeien vanaf juli tot aan de vorst. Er zijn ontzettend veel
verschillende soorten en kleuren. Kies wel enkelbloemige soorten, want alleen daarin
kunnen bijen hun voedsel verzamelen.

De honingbij
De honingbij is van oorsprong een wilde bij. Het kenmerk van honingbijen is dat ze als volk
samenleven en dat de koningin een prominente plaatst inneemt. Het is haar taak om eitjes te
leggen. Ze wordt daarbij verzorgd en gevoed door werksterbijen die zelf onvruchtbaar zijn. In
een bijenvolk komen tussen de twintig- en vijftigduizend werksters voor. Daarnaast zijn er nog
de mannetjes (‘darren’), waarvan er enkele honderden te vinden zijn.
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Red de bij!
De grote wolbij
De grote wolbij is een robuuste bij en heel opvallend zwart met geel gekleurd. Deze soort komt
verspreid door Nederland voor, maar de laatste jaren vooral in stedelijke gebieden. Zo worden
daar bijen aangetroffen in tuinen en parken. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes en zijn
erg territoriaal. Ze bewaken een gebied van maximaal één vierkante meter groot rondom voedselplanten. Ze gedragen zich zeer agressief bij het verjagen van soortgenoten of vliegen. Hierbij
worden de achterlijfsdoorns als wapens ingezet waarmee ze tegenstanders kunnen beschadigen. Ook vrouwtjes vallen regelmatig andere bloembezoekers aan. Ze kunnen, net als zweefvliegen, stil in de lucht hangen. Zowel mannetjes als vrouwtjes slapen ’s nachts in holle ruimtes
(bijvoorbeeld in hout). Je kunt deze soort tot ongeveer begin augustus aantreffen.
Ze nestelen in spleten tussen metselwerk, in bestaande holten in hout of leem en in holle
stengels. Het bijzondere van deze bijen is dat ze het nest bekleden met haren van bladeren
en stengels. Deze haren komen van soorten als ezelsoor, stinkende ballote, slangenkruid, klit
of muizenoor. Het nest wordt aan de buitenzijde afgesloten met plantenharen, steentjes, zandkorrels en zelfs stukjes hout. In het nest ligt een dikke brij van voedsel (nectar en stuifmeel).
Hierop worden de eieren gelegd. De larve eet deze brij en verpopt zich. In het jaar erna komt de
volgende generatie tevoorschijn. De grote wolbijen zijn niet heel kieskeurig, maar ze hebben
wel hun voorkeuren. En dat is vooral vlinderbloemige plantensoorten, lipbloemigen en helmkruidachtigen zoals andoorn, rolklaver, salie en stalkruid.

Bron: Bijen educatiecentrum
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Fotoverslag van de Imker
Een fotoverslag van imker Dia op het complex van de amateurtuinen.

Raam met volle honingraat

			
Raam met volle honingraat

De centrifuges om de honing te
slingeren

Dit is de honingkamer bij de
bijenvereniging waar de attributen
staan om de honing klaar te maken
voor in de potjes

De bak om de honing te
ontzegelen
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Fotoverslag van de Imker

Zo ziet een ontzegeld honingraam eruit

De centrifuge

Hemelsleutel vol met bijen!

Grapje van de natuur!
Helaas niet te eten.
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Mulchen
Mulchen: wat is het en hoe doe je het?
Een manier om goed voor je gazon te zorgen is mulchen. Mulchen is een natuurlijke manier om
je planten te beschermen tegen weersinvloeden. Ook houd je jouw tuin onkruidvrij en stimuleer
je het bodemleven haar natuurlijke gang te gaan. Meer voordelen, welke soorten mulch er zijn
en hoe je het toepast vertellen we hieronder.

Wat is mulch?
Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk dat je weet wat voor soort onkruid je gaat verwijderen. We maken onderscheid tussen wortelonkruid en zaadonkruid. Mulch is een verzamelnaam
voor verschillende organische bodembedekkers zoals tuinafval, compost, houtsnippers of simpelweg grasmaaisel. De term ‘mulchen’ is dus eigenlijk slechts een chic woord voor het toedekken van de grond met een laag organisch materiaal, wat door de natuur wordt opgenomen en
verwerkt, waardoor je je tuin als het ware bemest.

Waarom moet je mulchen?
Jouw tuingrond krijgt het hele jaar door veel te verduren. Kou, warmte, regen, zon, wind. Al deze
verschijnselen zijn een aanslag op je planten. De tuingrond droogt uit, onkruid groeit en ziekten
en plagen krijgen vrij spel. Door een mulchlaag aan te brengen wordt de bodem beschermd
tegen kou en warmte en ga je uitdroging tegen.

Mulchen tegen onkruid
Daarnaast ga je door te mulchen preventief en op natuurlijke wijze onkruidgroei tegen. Want
wist je dat onkruidzaden helemaal geen zin hebben om door een dikke mulchlaag heen te moeten groeien? Onkruidzaden worden hierdoor niet geactiveerd en zullen niet groeien. Het kan
nog wel voorkomen dat onkruidzaden door de wind of door vogels op de mulchlaag terechtkomen. Maar geen probleem! De mulchlaag heeft een remmend effect op het ontkiemen van de
zaden. Gebeurt dit onverhoopt toch? Dan vindt dit plaats in de luchtige laag onder de mulch.
Hiervandaan is het onkruid gemakkelijk te verwijderen.
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Mulchen

Mulchen voor een betere bodemstructuur
Door te mulchen verbeter je ook de bodemstructuur. De mulchlaag zal namelijk verteren waardoor het humusgehalte in de grond verbetert en er voedingsstoffen vrijkomen die je grond van
mest voorzien. Conclusie: mulchen is een natuurlijke oplossing voor veel problemen in het bodemleven.

Wanneer kun je het beste mulchen?
Je kunt het hele jaar door mulchen. Welk materiaal je gebruikt kun je laten afhangen van het
seizoen. Zo zorgen afgestorven plantenresten in de herfst voor een natuurlijke mulchlaag. In het
voorjaar kun je de onverteerde resten van de ‘herfstmulch’ gebruiken voor op je composthoop.
Grasmaaisel is juist weer een zomerse mulch. En heb je na de lente- of zomersnoei materiaal
over? Vul dan je mulchlaag aan met houtmulch. Dit zorgt voor een stevige afdeklaag in de tuin.
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Mulchen
Geschikte mulchmaterialen
We hebben al enkele soorten de revue laten passeren, maar welke mulchmaterialen je gebruikt
hangt af van jouw persoonlijke voorkeur en zoals gezegd van het seizoen. We leggen de meest
voorkomende bodembedekkers aan je uit.

Grasmaaisel
Heb je een gazon dan heb je dit al voorhanden: grasmaaisel. De grassnippers zitten boordevol
voedingsstoffen voor het gras en geven je gazon een gratis bemesting. Ook bevat grasmaaisel
veel vocht wat de grond beschermt tegen droogte. Dit is zeker in de zomer welkom!

Herfstafval
In het najaar zorgt restafval van planten en bomen vanzelf voor een mooie mulchlaag. Dit biedt
de planten en dieren in je tuin een goede bescherming. Verwijder wel even de bladeren van je
gazon. Deze verstikken je grasmat.

Houtsnippers
Heb je gesnoeid? Versnipper de takken met behulp van een hakselaar tot houtsnippers. Let op:
houtsnippers bevatten koolstof en zijn daardoor niet op alle plekken even geschikt. Het best
gebruik je ze als afdekmateriaal van bijvoorbeeld je composthoop op paden en tussen struiken
en bomen.
17
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Mulchen
Compost
Wil je je siertuin of groentetuin beschermen, dan is compost ook goed materiaal om te mulchen.
Zorg er wel voor dat je alleen dood materiaal gebruikt en let op met hardnekkige onkruiden.

Cacaodoppen
Heb je last van ongedierte zoals slakken, dan kun je cacaodoppen strooien. Let wel op met
honden, die kunnen niet tegen de stof theobromine die in cacaodoppen zit.

Boomschors
Boomschors werkt vochtregulerend, waardoor de grond in je tuin minder snel uitdroogt. Boomschors wordt met name gebruikt in de siertuin en beschermt je planten tegen vorst.

Plastic of karton
Wil je van hardnekkig wortelonkruid af, dan kun je eventueel ook plastic of karton gebruiken.
Door het gebrek aan licht, lucht en water zal het onkruid vanzelf afsterven.

De voordelen van mulchen
Mulchen heeft veel voordelen. We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.
-

Het beschermt de bodem tegen zon, wind en regen. Door een goede mulchlaag aan te
brengen zal de bodem niet uitdrogen, wegwaaien of wegspoelen.

-

Het gaat onkruid tegen. Dankzij de laag mulch ziet de grond geen daglicht. Hierdoor krijgt
onkruid geen of minder kans om te groeien.

-

Het verbetert de bodemkwaliteit. Het organisch bodemmateriaal verbetert de bodemkwaliteit en stimuleert het bodemleven.

-

Het levert voeding op voor je gazon. Wanneer het bodembedekkend materiaal afbreekt
komen er voedingsstoffen vrij. Deze worden door de plant gebruikt om beter te groeien.
Het resultaat? Een mooi grastapijt en gezonde planten die minder last hebben van
ziekten en plagen.
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Mulchen
-

Opruimen hoeft niet meer Een mooie bijkomstigheid: je hoeft minder tuinafval af te
voeren. Je laat het immers liggen in je tuin om op een natuurlijke manier te vergaan. Je
hoeft minder te bemesten, wat je tijd oplevert, en eventuele ritjes naar het milieupark zijn
ook verleden tijd.

De nadelen van mulchen
Er zijn ook enkele nadelen aan mulchen, of beter gezegd: aandachtspunten.
-

Grasveld niet direct te betreden. Bij het mulchen blijft het maaisel op de grond liggen. Het
duurt daarom even voordat je de tuin weer kunt betreden, anders blijft het gemaaide gras
onder je schoenen plakken en kan het zijn werk niet doen.

-

Een te dikke laag kan gaan rotten. Als je een te dikke laag mulch aanbrengt kan het gaan
rotten. Het is dus een precies werkje.

-

Viltlaag. Een ander nadeel van mulchen is dat het een soort viltlaag achterlaat. Hierdoor
worden voedingsstoffen minder goed opgenomen.

-

Let op met onkruiden. Let op met wortelonkruiden en onkruid dat al zaad heeft geschoten. Als dit in je mulchlaag terechtkomt, krijg je juist ongewenste gasten in je gazon.
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Mulchen
Hoe moet je mulchen?
-

Zorg ervoor dat je zuiver materiaal gebruikt, vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

-

Strooi dunne laagjes mulch tot je de gewenste dikte bereikt.

-

Zorg voor de juiste dikte.

“Mulch maak je gemakkelijk zelf, simpelweg omdat alle ingrediënten al in je tuin aanwezig zijn.

Hoe dik mag een mulchlaag zijn?
Hoe dik een mulchlaag mag zijn hangt af van het mulchmateriaal. Voor grasmaaisel kun je het
best 3 centimeter aanhouden. Hanteer voor overig fijn materiaal een dikte van 5 centimeter.
Gebruik je grof, luchtig materiaal, ga dan tot maximaal 12 centimeter dik.
Een te dikke laag vochtig organisch materiaal beperkt de luchttoevoer waardoor het kan gaan
rotten. Maar ook een te dunne laag kan voor problemen zorgen. Deze droogt sneller uit en kan
makkelijk verspreid door de tuin worden door bijvoorbeeld vogels of de wind. Dan heeft mulchen
ook gewoon minder nut.

Arie Roubos
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Chutney van groene tomaten
Heb je nog veel groene tomaten? Doe ze niet weg maar verwerk ze in deze lekkere chutney.
Het kweken van tomaten in een kas is het meest ideaal en dit is algemeen bekend. Tomaten
zijn erg vatbaar voor ziektes als ze buiten groeien en daarnaast kunnen ze niet goed tegen te
veel water. In de maand september kan er ineens heel veel water vallen, waardoor de tomaten
zich helemaal volzuigen met water en vochtig worden van opspattend water. Dit is echt heel erg
zonde. Daarnaast zijn tomaten echt warmteaanbidders. Door de warmte verkleuren de tomaten
ook naar rood of de kleur die het ras hoort te krijgen. Als het ineens erg koud wordt, is de kans
klein dat alle tomaten nog zullen kleuren. Met de tomaten die niet rood zijn geworden, kun je
hele lekkere chutney maken.

Benodigdheden voor ongeveer 4 potten chutney (250ml):
1,5 kg groene tomaten
750 g sjalotten
4 grote goudreinetten
50 ml azijn
250 g gedroogde vijgen (dit kunnen ook rozijntjes of dadels zijn)
1 cm gemberwortel
3 tl zout
450 g suiker
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Chutney van groene tomaten
Zo maak je de chutney
Snij de tomaten en sjalotten in stukjes. Schil de appels en hak deze ook in stukken. Doe dit
allemaal met de helft van de azijn in een grote pan, waar straks alles in past. Hak de gemberwortel in stukjes en snij de gedroogde vijgen in stukken en doe dit in de pan bij het mengsel.
Laat alles even goed pruttelen en doe na ca. 10 minuten de rest van de azijn, het zout en de
suiker erdoor. Laat de chutney koken en daarna op laag vuur ca. 50 minuten indikken. Doe daarna de chutney in steriele potten en draai de deksels erop. Laat de potten met het deksel naar
beneden afkoelen, dan trekken ze vanzelf vacuüm.

Hoe maak je potten steriel?
Zorg altijd eerst dat, als je potten hergebruikt, de potten goed schoon zijn. Je kunt ze goed
schoonmaken in een teiltje warm water met soda. Spoel ze daarna wel heel goed af. Doe dit ook
met de deksels. Gebruik je nieuwe potten, spoel ze dan goed af met warm water.

Bron: Stadstuinieren Floor de Korte
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