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Van het bestuur:
Geachte leden,
De algemene ledenvergadering op 15 maart j.l. ligt al weer een tijdje achter ons. Daar er
volgens velen weinig leden, ondanks de vele aankondigingen, aanwezig waren (39) volgt
hierna een kort verslag over de ledenvergadering. De vergadering is gehouden in Rijngaarde
en werd geopend door de voorzitter om 20.00 uur. De zaal was open om 19.30 uur. vanaf die
tijd was er gelegenheid voor een onderling babbeltje onder het genot van een kopje koffie.
Door familieomstandigheden waren Arjen Boekhorst en door ziekte Peter Schrama afwezig.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2010 werden zonder commentaar
van de leden vastgesteld. Hierna heeft de voorzitter, Frans Hulsbergen, een kort verslag
gegeven m.b.v. een Power Point presentatie over het tuinjaar 2010. “Echte” problemen
hebben zich niet voorgedaan. De voorzitter heeft wel benadrukt dat het gebruik maken van
werkteams een gegeven is waar de leden rekening mee moeten houden. Dit n.a.v. een zeer
zwaar vervuilde tuin op terrein “Oost” waarvan de voorzitter enige dia‟s liet zien. Op 19
maart zal een werkteam het hout en puin naar de voorzijde van het terrein brengen en in de
container deponeren, zo deelde de voorzitter mee. De oproepen hiervoor zijn na deze
vergadering bij de betreffende leden in de bus gestopt. De penningmeester, Piet van Kooten,
geeft na de voorzitter een financieel overzicht nadat eerst de kascontrolecommissie bestaande
uit Jan Muller en Gerrit van Bruggen haar goedkeuring had gegeven.
Ook Piet maakte gebruik van het Power Point programma om het e.e.a duidelijk te maken. Zo
deelde hij o.a. mede dat de Polderhof en inventaris is afgeschreven en dat we het afglopen
boekjaar een overschot van ruim duizend euro hadden bewerkstelligd.
Onder het agendapunt: “Royementen lidmaatschap” heeft de voorzitter meegedeeld dat er
geen voorstel tot een royement aan de leden voorgelegd hoefde te worden. Wel gaf hij aan dat
er drie leden aangeschreven zijn en dat die problemen opgelost waren.
Piet heeft het woord gericht tot Thijs Epping en aangegeven dat Thijs veel voor de vereniging
heeft gedaan en sprak daar lof over uit. Tevens heeft Piet namens de leden en het bestuur een
bloemetje en een aardigheidje aan Thijs overhandigd. Hierna was er een korte pauze met een
verloting van allerhande tuingereedschap. Na de pauze is onder het agendapunt
“Toekomstplannen” de nieuwbouw voor een plantenkas achter de Polderhof besproken. Het
stukje hierover in het clubblad van februari werd door de leden duidelijk bevonden. Na een
goede discussie werd duidelijk dat het idee voor een plantenkas goed was, maar, dat er
niemand was die daadwerkelijk wilde ondersteunen en de handen uit de mouwen wilde
steken. Dit was een vereiste om de plannen verder te verwezenlijken. Toen dat duidelijk werd
heeft de voorzitter dit plan ook niet voor de leden ter stemming gebracht en is dit plan in de
ijskast gegaan.
Het volgende agendapunt betrof een uiteenzetting over de werkteams. Afgesproken is dat als
een tuin van huurder wisselt, de tuincommissarissen beslissen of er objecten zijn die goed
genoeg zijn voor overname door de volgende huurder, of dat het door de huidige huurder
gesloopt dient te worden. Mocht dit laatste niet lukken, dan wordt er een werkteam ingesteld
om die klus op te knappen. Het moet niet zo zijn dat altijd dezelfde mensen voor dat soort
klussen opdraaien. Het bestuur is van mening dat de leden van het bestuur al genoeg doen
voor de vereniging.
Helaas hebben er zich geen nieuwe kandidaten aangemeld om de plaats van tuincommissaris
terrein “Oost” op te vullen. André merkt op dat het wel goed komt en zal persoonlijk enige
leden benaderen.
Na de rondvraag heeft de voorzitter de vergadering afgesloten en was er gelegenheid een
“borreltje” te nuttigen.
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Op 19 maart zijn dus de containers besteld, voor het terrein “Oost” neergezet en zijn van te
voren enkele leden benaderd om van het werkteam deel uit te maken. Tot verbazing van velen
hebben Frans Walraven en Dick Zwaan al een dag van te voren al het hout naar de voorkant
gesleept, door het land van boer Veelenturf. Zaterdagmorgen heeft Bertus Jaarsveld in z‟n
eentje het hout netjes in de container gedeponeerd. Frans en Bertus maakten eigenlijk geen
deel uit van het werkteam, maar toch. Hun spontane deelname aan de opruiming wordt
uiteraard zeer gewaardeerd. Heren, bedankt voor jullie inzet. Het werkteam is ondanks het
werk van Frans, Dick en Bertus, toch nog ruim twee uur bezig geweest om het puin en asbest
van de betreffende tuin te verwijderen.
Toch moet het bestuur een kanttekening plaatsen enwel: Van de leden die opgeroepen waren
voor dit werkteam hebben drie leden niets van zich laten horen. Het is wel zo sociaal dat als
men verhinderd is, voor wat voor reden dan ook, men zich even afmeld zodat andere leden
benaderd kunnen worden. Door de inspanningen van Dick, Bertus en Frans is het toch goed
gekomen.
Tussen 15 maart en nu zijn er verder geen schokkende dingen gebeurd. Alleen is er een
geklaag geweest over de langdurige droogte. Inderdaad het is een zeer warm en droog
voorjaar geweest. Met een beetje water uit de sloot lijkt alles oplosbaar. Voor de goede orde:
Bij de dammen van de lengtesloten halverwege terrein “Oost” zijn duikers aanwezig. Het is
ieders belang dat de leden niet zelf het waterpeil proberen te regelen. Er zijn een paar leden
die het peil in de gaten houden en zonodig afregelen.
Als men wil bouwen, of het nu een dierverblijf een schuurtje of een kas is, dient men eerst
overleg te voeren met de tuincommissaris. Er zijn per perceel (100-120 m2) uiterste maten aan
verbonden voor bouwen welke men kan vinden in ons huishoudelijk en tuinreglement.
Tevens, alvorens te beginnen, dient men een simpele tekening bij de tuincommissaris in te
leveren met het uiterlijk van het bouwsel, gebruikte materialen en maatgeving. Indien men
zich hier niet aan houdt wordt er een bouwstop opgelegd met de nodige consequenties voor
het betreffende lid.
Onze penningmeester, Piet van Kooten heeft een website opgezet voor onze vereniging.
Daarop vindt men alles wat van belang is aangaande onze vereniging. De site ziet er
professioneel uit en is een medium van deze tijd. Buitenstaanders kunnen nu ook via Google
direct op onze site komen en alles lezen over onze vereniging.
Piet, namens de overige bestuursleden en de tuinleden bedankt
voor jouw inspanningen omtrent de site! Goed werk!
http://www.volkstuinbodegraven.nl/page/homepage
Hier wil ik het stukje „Van het bestuur” afronden met u een goed en plezierig tuinjaar toe te
wensen,
Namens het bestuur,
Uw voorzitter,
Frans Hulsbergen
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Ingezonden door Anrieta Gilijamse-Boekhorst
Moestuinrecepten
In dit stukje wil ik echte moestuinrecepten: die je van bepaalde groenten niet verwacht of niet
kent.
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Anrieta Gilijamse-Boekhorst, ik heb een tuin samen
met mijn broer Arjen Boekhorst, mijn vader Dirk Boekhorst, mijn zoon Robin Gilijamse en
John Cooper.
Dit doen we al vele jaren samen met veel plezier, maar ik hou ook van koken, dus ik ga nu
wat recepten beschrijven.
Tuinbonen:
In tuinbonen heb je vaak last van zwarte luis. Om dit tegen te gaan moet je, als ze op het punt
staan te gaan bloeien, de toppen eruit knijpen. Gooi deze niet weg, maar doe ze in een
pannetje, je kunt er lekkere gerechten mee maken.
Deze toppen hebben de typische bonensmaak en zijn rijk aan ijzer, fosfor, en vitamine B en C.
Pasta met tuinbonentoppen:
2 handen tuinbonentoppen
paar stengels stengelui
olijfolie
slagroom
zout, peper
pasta, Parmezaanse kaas
Was de toppen en hak ze in grove stukken. Smoor de uitjes even zacht in olijfolie en voeg de
toppen toe. Even bakken, room erbij en kruiden met peper en zout. Hussel het geheel door de
gekookte pasta naar keuze en strooi er Parmezaanse kaas over.
Roerbakschotel met tuinboontoppen en spekjes:
Bak magere spekblokjes (ca. 150 gr) in de koekenpan en voeg een uitgeperst teentje knoflook
en 2 in stukjes gesneden vleestomaten en 1 theelepel bonenkruid toe. Snij de tuinboontoppen
(incl steeltjes) in 1 cm stukjes en bak dit mee, ca. 8 min. tot tuinboontoppen beetgaar zijn.
Op smaak brengen met peper en zout en eventueel een scheutje room. Lekker met krieltjes.
Tip: Vegetarische variant van hierboven: uitstekend met Tofu (gehakt of saté), blokjes
(geiten-)kaas.
Omelet met tuinboontoppen:
Eieren klutsen met peper en zout en wat tuinkruiden. Koekenpan op vuur, wat boter erin, wat
mager spek uit bakken met een sjalotje, wat tuinboontoppen fijn hakken in de koekenpan doen
en meebakken, eimengsels er doorheen. Rustig op een laag vuurtje de omelet gaar laten
worden.
Salsa Maro:
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1 kg jonge tuinbonen
2 teentjes knoflook
een paar takjes munt
4 anjovisfilets
4 el Parmezaanse kaas
4 el olijfolie
Dop de tuinbonen en blancheer ze even in kokend water. Doe ze daarna meteen in een bak
koud water om het gaarproces te stoppen. Haal het buitenste (bittere) velletje van de bonen;
dit heet dubbeldoppen. Maal in een keukenmachine alle ingredienten fijn. Voeg, terwijl de
machine draait, de olie toe tot een smeuige saus ontstaat. Lekker op toast, maar ook als een
soort pestosaus bij pasta.
Courgettebloemen:
In zuidelijke landen kun je ze kopen op de markt en in de supermarkt: courgettebloemen om
te frituren. Hiervoor gebruik je de mannelijke bloemen (waar geen courgette aan groeit).
Beslag: 2,5 dl koolzuurhoudend mineraal water
5 el zelfrijzend bakmeel, 1 eetlepel om te bestuiven
snufje zout en peper, frituurolie en keukenpapier
Meng het zelfrijzend bakmeel met zout en peper in een kom. Giet het water erbij tot een
dunne massa met klontjes (jawel) ontstaat. Mag niet dikker worden dan yoghurt. Bestuif de
bloemen met meel, haal ze voorzichtig door het beslag, maar let op dat de punt gesloten
blijft. Verhit de frituurolie en frituur de bloemen, niet te veel in de pan, tot ze mooi bruin zijn.
En serveer ze warm.
Je kunt ze ook eerst vullen voor je ze in het beslag doet met, ricotta, ansjovis, kaas of
fijngehakte amandelen
Courgettes in zoetzuur:
1 kg courgettes (schoongemaakt gewicht) geel en groen
2 uien liefs rode
3 el zout
Wat sambal badjak naar smaak
500 ml natuurazijn
300 gr suiker
2 tl kurkuma (geelwortel of koenjit)
3 tl mosterdzaad
Was de courgettes, snijd ze in de lengte door en verwijder de zaadlijsten. Snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes. Maak de uien schoon en snijd ze in ringen. Meng de courgettes
met de uien in een grote kom en strooi het zout erover. Laat het geheel enkele uren staan.
Schep de groenten in een vergiet, spoel ze goed af en laat ze uitlekken. Breng in een grote pan
de overige ingrediënten aan de kook. Laat dit enkele minuten doorkoken en voeg de
courgettes en ui toe. Breng alles weer aan de kook en laat ongeveer 5 minuten koken. Schep
de groenten over in schone jampotjes, vul de potten tot de rand met het kookvocht en draai
vervolgens het deksel op de potten, en zet ze ondersteboven en laat ze afkoelen. Het zoetzuur
is het lekkerst na minimaal 3 weken laten intrekken. Lekker bij oosterse gerechten of op
brood met oude kaas, of bij boerenkool in de winter.
Ik zou zeggen eet smakelijk en goed tuinseizoen! Anrieta
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Ingezonden door Michael Kool
Kostbaar water
Hoe de hobby tuinder met overleg het noodzakelijke water kan geven.
Water betekent leven.
Dat weet ieder kind.
Maar goed water wordt schaars, lang niet iedereen gaat ook zorgvuldig met ons belangrijkste
levensmiddel om!
Water beweegt zich in een kringloop: uit rivieren, meren en zeeën regen, sneeuw of hagel op
de aarde terug. Het dringt in de bodem, sijpelt in het grondwater en komt uit wellen en
bronnen weer te voorschijn.
Water doet zaden zwellen en kiemen, zorgt voor groei, bloei en vruchtzetting.
Het lost voedingsstoffen op in de bodem en regelt het transport ervan naar alle plantendelen.
Water zorgt voor turgor van de planten.
Het geeft hun stevigheid, beïnvloedt hun uiterlijk en vangt bij hitte en koude
temperatuurverschillen op.
Grote schommelingen in de watervoorziening of watergebrek verstoren het plantenleven.
Groeishock groeistagnatie en groeistilstand zijn de gevolgen.
Zonder voldoende water verkommeren de planten verwelken en sterven af.
Hoeveel water de planten voor hun ontwikkeling ter beschikking hebben hangt af van
verschillende factoren. Van grote betekenis zijn: beschutte of onbeschutte standplaats, water
vasthoudendheid van de grond, hoeveelheid neerslag, luchtvochtigheid, aantal zonne uren,
temperatuur, daglengte en wisseling van de jaargetijden.
Deze factoren bepalen het voor komen of het verdwijnen van planten in de natuur.
Beter schoffelen dan water geven!
Natuurlijk geeft u in de gortdroge Meimaand uw planten regelmatig water.
Tienduizenden liters kostbaar water hielden onze plantjes in leven.
Kwam al dat water echter wel bij de plantenwortels terecht?
Water geven blijft in droge perioden noodzakelijk.
Planten hebben immers vocht nodig om te kunnen groeien. In veel gevallen zakt het water
snel weg. Te snel vaak.
Met het resultaat dat de planten er dan niets aan hebben.
Water gaat voortdurend op en neer in de grond. Het regenwater volgt automatisch de wet van
de zwaartekracht en zakt de grond in. Tot aan het grondwater. Vanuit hier komt het water via
haarfijne gangetjes weer naar de oppervlakte en verdampt. Dat gaat onder invloed van
capillaire krachten. Het hangwater zit overal tussen de gronddeeltjes. Een zorgvuldige
bodembehandeling zorgt voor veel hangwater en een verbetering van het vochtvasthoudend
vermogen.
Om onze tuinen in goede conditie te houden is het echter van het allergrootste belang om de
verdamping van het water zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat u in het vroege
voorjaar op tijd de grond losmaakt met de cultivator. Vlak voor het zaaien harkt u de grond
weer aan. Het fijngemaakte bovenlaagje voor komt onnodige verdamping. De oude
tuinderwijsheid beter schoffelen dan gieten gaat dan ook altijd weer op. Met de hak, de
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schoffel, het mulchen de windbeschutting en met de combinatieteelt spaart u jaarlijks vele
duizenden liters water uit.
Enkele nuttige tips.
Na elke natuurlijke en kunstmatige regenbui de grond met hak of schoffel los maken.
Hakken en schoffelen houdt de bovengrond kruimelig. Een bodembedekking met organisch
materiaal het in werken van dit materiaal verhoogt het vochtvasthoudende vermogen en
beschermt de grond tegen uitdrogen en het dichtslaan. Heggen, en begroeide omheiningen
zorgen voor een gunstig microklimaat waar weinig verdamping optreedt. Ook
hoogopgegroeide groente en bloemen voorkommen een al te snelle uitdroging van de grond.
Zet bijvoorbeeld hoge groente soorten zoals erwten, stokbonen, tomaten, mais, maar ook
zonnebloemen aan de windkant van de tuin. Ook combinatieteelten zorgen ervoor dat het
kostbare water alleen ten goede komt aan de planten. Combinatieteelt of mengcultuur geeft
een permanente bedekking van de grond.
Ontstaat er toch plotseling een kaal stukje grond, bijvoorbeeld door de oogst van een
groentesoort, dan helpt een handjevol groenbemesterzaad het gat weer snel dicht te maken.
Water geven: wanneer, hoeveel en hoelang?
Water geven blijft een noodzakelijk kwaad om onze tuinen in leven te houden. De planten
hebben altijd water nodig. Verspillen van water is echter niet nodig. U kunt zelf heel
gemakkelijk zien of water geven nodig is. Controleer eerst de gesteldheid van de grond. De
bovengrond ziet er vaak erg droog uit. Dat zegt nog niets. Vlak onder dat toplaagje kan het
wel vochtig genoeg zijn. De grond is dan veel donkerder van kleur. U behoef pas water te
geven als de grond op 3-5 cm diepte nog droog is.
Als u water geeft doe het dan ook op de goede manier! Liever een keer per week een paar uur
achter elkaar goed sproeien dan alleen elke dag een paar minuten water geven.
U mag wel 15 tot 20 liter per m2 geven. Dat is 15 tot 20 mm in de regenmeter. In het
voorjaar kunt u in het algemeen beter s‟ochtends water geven. S‟avonds koelt het nog teveel
af. Geef in de zomer liever s‟avonds of s‟morgens vroeg water. In die perioden verdampt het
water nauwelijks. Overdag moet u nooit water geven. Het merendeel van het kostbare nat zal
verdampen.
Met beleid water geven.
Het is het beste om het water zo dicht mogelijk bij de wortels van de gewassen te brengen.
Een kuiltje rond een plant of een geultje langs een rij planten zorgt ervoor dat het gietwater
dicht bij de planten blijft. Bij planten die u veel water moet geven is het handig om een
bloempotje naast de plant in te graven. Hierin giet u dan het water. De grond slaat niet dicht.
Het water dringt langzaam door het gat in de bodem van de bloempot in de grond en komt
dicht bij de wortels van de planten die een extraatje nodig hebben. Verwen de planten niet met
water. Water geven met beleid gaat verspilling tegen. De wortels van de planten moeten
uiteraard zelf zeer goed in staat blijven om water uit diepere grondlagen te halen.
Niet alle planten hebben evenveel water nodig.
Pas ingezaaide bedjes moet u slechts met mate en heel voorzichtig gieten. Het teeltbedje
maakt u voor het zaaien goed vochtig. Pas na de kieming als de plantjes enigszins vast in de
grond staan en niet meer zo gevoelig zijn mag u met een zachte broes water geven. Jonge
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eenjarige groente en bloemplantjes regelmatig en met kleine beetjes tegelijk water geven.
Houdt er wel rekening mee dat een moestuin meer water verlangt dan een siertuin.
Regenwater kost niets.
Het opvangen van regenwater is natuurlijk verstandig. Het kost niets, maar is niet meer zo
zuiver als vroeger! Met eenvoudige hulpmiddelen is de zuurgraad van het regenwater te
bepalen. Opvangen van regenwater van kasjes via regentonnen is heel eenvoudig. Er zijn zelfs
mensen die regenwater opvangen in putten die zijn in gegraven.
Slootwater niet altijd bij de hand.
Lang niet iedereen kan in ons waterrijk land via sloten aan water komen om zijn planten te
besproeien. OP het eerste gezicht lijkt het wel de ideale oplossing en vooral zo goed koop.
Maar slootwater voldoet niet altijd aan de eisen die we aan gietwater stellen.
Weliswaar kan slootwater geanalyseerd worden om te zien welke schadelijke stoffen er in
voorkomen, maar dat is voor een particulier een nogal kostbare zaak.
Toch is dit water vrijwel goed bruikbaar en goedkoop. Dus verken uw omgeving en maak van
deze unieke methode van water geven gebruik.
Michael Kool

Ingezonden door Matthijs van Wageningen
Tuinieren?
Wij doen het samen
Wat mij opvalt op tuincomplex Oost, is dat eigenlijk heel veel mensen samen tuinieren.
Niet door samen op 1 tuin te werken maar doorzaden, planten en uiteindelijk groente uitwisseling.
Door samen te discussiëren, wat af en toe ook tot de amuserente onderwerpen leidt, over hoe
iets gezaaid moet worden of waar.
Deze discussies leiden meestal altijd weer op nieuwe ideeën uit.
Iemand die slecht ter been is word geholpen met spitten, iemand die niet echt handig is wordt
geholpen met het maken van een kas, schuur of gereedschap bak.
Al die dingen worden samen gedaan.
En dat is geweldig om te zien, dat mensen voor klaar staan en elkaar ook daadwerkelijk een helpende
hand aanbieden, daar waar het nodig is.
Ook een goed voorbeeld is het leeghalen van een tuin op “Oost”. Met een team zijn ze te werk
gegaan, de bomen zijn gerooid, de kas is gesloopt en het grofvuil is afgevoerd.
Nu kan een nieuwe tuinvriend genieten van het volkstuin leven in de polder.
Ook zie ik dit veel bij mezelf op de tuin. Samen met mijn buurman houden we het gehele jaar
de heining netjes. Ik merk ook dat bijna iedereen voor elkaar klaarstaat en wij als buren onze tuinen in
de gaten houden. Ook helpen we elkaar als er iemand om hulp vraagt, en zorgen ervoor dat de tuinen
er netjes bijliggen.
Vorige winter hebben een aantal tuinvrienden, het gereedschap gepakt en hebben ze het gehele
pad op tuincomplex West ijs en sneeuw vrij gemaakt.
Dat hebben ze niet alleen gedaan voor hun zelf maar voor ons allen.
Dit alles is toch een pracht gebaar om samen te tuinieren.
En daarom.
Tuinieren?
Wij doen het samen!

9

Ingezonden door Hugo de Haan
Geachte bestuur.
Hierbij een tip over gladheidsbestrijding, waar u in het clubblad om vroeg.
Pak een sneeuwschuiver, schep, of bezem, alle drie mag natuurlijk ook,
en begin vooraan bij de weg, dus bij de eerste tuin,en schep, veeg, of schuif
alle sneeuw van het pad, en ga hier mee door tot de laatste tuin achter op
het volkstuincomplex. (andersom mag natuurlijk ook.)
Dit is door mij, samen met enkele andere leden afgelopen winter gedaan en
had een redelijk goed resultaat.
Bij ijzel is het een ander geval.
Dan pak je een kruiwagen en een schep, en vul die met zand, vervolgens
strooi je een heel klein laagje zand over het pad, in dezelfde volgorde zoals
bij het sneeuwruimen.
Je moet natuurlijk wel zorgen dat er voor de winter een kleine zand voorraad
op het volkstuincomplex aanwezig is.
Ook kan men padverwarming aan laten brengen, waardoor sneeuw en ijzel
geen kans krijgen om het pad te bedekken.
Maar gezien de torenhoge kosten van een dergelijk systeem zal dit wel niet
haalbaar zijn.
Dus beste leden van de volkstuinvereniging, bij de eerste aanval van de winter
stroop de mouwen op en ga met frisse moed en nieuwe hekel aan de slag,
je zal merken dat het met de gladheid volgende winter wel mee zal vallen.
Geachte bestuur, ik hoop dat ik hiermee aan uw oproep, tips voor de
gladheidsbestrijding heb voldaan.

Groeten Hugo de Haan.

Stukjes schrijven?!
Beste tuinvrienden wat wij van de redactie kunnen, kan iedereen.
!! Verzin, bedenk, schrijf, typ
en verzend uw stuk
per mail, op een stick of een schijfje!!
Als iemand wat te vertellen heeft, geef het door,
wij zetten het in het krantje.
!We horen van jullie!
Anneke en Matthijs
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Ingezonden door Jan Groenendijk
Kieseriet

Enkele weken geleden kocht ondergetekende Kieseriet in de Polderhof.
Tot mijn verbazing werd er door de verkoop gevraagd wat is dat en wat doe je er mee, het
product schijnt door de vraagstelling een onbekend artikel te zijn.
Wat is Kieseriet:
Dit is een magnesiumhoudende kunstmeststof en bestaat uit: 25% MgSO4 en 50% S03.
Het is een bijproduct dat wordt gebruikt bij de zuivering van ruwe Kalizouten uit de
zoutmijnen in Frankrijk en Duitsland.
Het is een 100% natuurlijke bron van magnesium dat gebruikt kan worden voor de prachtige
diep groene kleur van de bladeren van alle groene planten.
Het voorkomt en verhelpt een fletse en gele kleur van de bladeren, veroorzaakt door
magnesium gebrek.
Het is ook toepasbaar bij coniferen, dennen, gras en in de groentetuin.
Men strooit het in de maanden februari t/m october in een kleine hoeveelheid.
Het gebruik van Kieseriet moet maar met een paar korrels tussen vinger en duim gestrooid
worden bij elke plant en het mag ook gebruikt worden in de biologische,
dynamische tuinbouw.
Magnesium is nodig voor de vorming van het bladgroen, het bevordert het vervoer van de
voedingsstoffen in de plant.
Let wel: gebruik het met mate, te veel is ook niet goed.
Kieseriet is een enkelvoudige meststof (magnesium en kalk), het is daarom aangeraden het
product jaarlijks af te wisselen met magnesium of kalk.
Het product is aan te bevelen bij de teelt van tomaten, aardbeien en aardappelen.
Kieseriet is te koop in de Polderhof, het clubhuis van onze vereniging, het wordt verkocht per
1000 gram.
Kieseriet wordt al door diverse tuinvrienden gebruikt.
Met vriendelijke groet, J.Groenendijk tuin West.
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