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Secretariaat
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Mei 2020

Jaargang 44
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MAATREGELEN TUINPARK LAMERSHOF 
TER BESTRIJDING VAN HET CORONA VIRUS. 

 
KANTINE:

De kantine blijft gesloten tot het RIVM en de nederlandse regering ons 
weer toestemming geeft de kantine voor de leden op woensdag- en 
zaterdagmiddag open te stellen, eventueel tegen bepaalde wettelijke 

regels.
 

TOEGANG TOT DE TUINEN VAN DE LEDEN:
De leden is toegestaan op hun tuin werkzaamheden uit te voeren, wel 

dienen de leden de wettelijke bepaalde onderlinge afstand van 1,5 meter 
verplicht in acht te nemen, dit ter bestrijding van het corona virus. Ook 
dient men op de paden die toegang geven naar hun tuin de bepaalde 

onderlinge afstand van 1,5 meter verplicht te handhaven.

ACTIVITEITEN OP LAMERSHOF:
Alle geplande activiteiten op Lamershof worden opgeschort tot dat deze 

weer vrij of gedeeltelijk vrij worden gegeven door het RIVM of de regering.

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING:
Een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering kan pas gepland worden 

zodra het RIVM of de regering weer toestemming geeft openbare 
bijeenkomsten te organiseren.

Het bestuur verplicht en vertrouwd erop dat alle leden bovenstaande 
bepalingen strikt handhaven, verder raden we de leden aan geen tuinen 
van overige leden te betreden, zodat we met zijn allen de uitbreiding van 

het corona virus kunnen bestrijden.

HET BESTUUR TUINPARK LAMERSHOF WEERT.
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Energie besparing
In deze tijden is het nodig om op kosten te besparen, vooral op een kostenpost zoals 

energiekosten. Wij bekijken en vergelijken of u uw huidige energiekosten kunt terugbrengen 
door over te stappen naar een andere energiemaatschappij en geven u vervolgens de beste 

prijs op de markt op dit moment.
De energietarieven van de energiebedrijven wisselen elk half jaar

en soms zelfs elk kwartaal.
Dit zorgt ervoor dat u al snel niet door heeft dat u te veel betaalt. 

WIJ ZOEKEN NAAR EEN VOORDELIGE EN PASSENDE LEVERANCIER VOOR U!
Door klant te worden bij een andere energieleverancier kunt u al snel flink besparen op de 
leveringskosten. Wij werken alleen met gerenommeerde energie partners om u de beste 

kwaliteit te kunnen bieden.

Wij zoeken naar een voordelige en passende leverancier voor u. 
We analyseren uw huidige verbruik/ rekeningen en bespreken uw voorkeur en ervaring. 

Op basis van deze informatie brengen we een onafhankelijk en passend advies uit. 
Gaat u akkoord, dan regelen wij de rest en ontvangt U € 50,- Beloning!  

Ook kunt u bij ons terecht voor zakelijk besparingsadvies op het gebied van 
Energie en Communicatie.

Neem contact met ons op en maak een afspraak!

 
Tel. 040 34 10 014 - 06 4 55 77 222

m.jankoski@directbespaaradvies.nl
Mede mogelijk gemaakt door Direct Bespaar Advies Noord Brabant Oost
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Zwerfafval in de groenstroken
Het komt steeds vaker voor dat tuinleden alle regels aan hun laars lappen en 
zwerfafval zijnde plastic potjes enz. in de groenstrook dumpen, wij als bestuur 
en de paar vrijwilligers die we nog hebben doen er alles aan om het Tuinpark 
er netjes en verzorgd te laten uitzien, maar enkele tuinleden interesseert dit 
niets, en dumpen al hun afval in de groenstrook, neem s.v.p. je eigen rotzooi 
mee naar huis en gooi die thuis in je vuilnisbak, als wij als bestuur deze leden 
betrappen met het dumpen van zwerfafval in de groenstrook, dan worden ze 
terstond geroyeerd als tuin lid.

Ook zijn er diverse tuinleden die allerlei rommel achter hun tuinhuisje deponeren, 
op plaatsen is het gewoon een opslag plaats van rotzooi van plastic potjes, 
afval hout enz. Bij deze een vriendelijk verzoek aan deze leden deze rommel zo 
spoedig mogelijk op te ruimen en af te voeren naar de milieu straat.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof.

Uit het huishoudelijk regelement: artikel 12
Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem of haar verhuurde grond, doch 
is verplicht;
A. Zijn of haar tuin of huisje, van de aanvang af, in goede staat te brengen
 en geregeld te onderhouden.
B. Het padgedeelte, dat voor, naast en achter zijn tuin ligt, vrij van onkruid 
 te houden.
C. De tuin elk jaar voor 15 April plantklaar te hebben.
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We creëren efficiënte, kwalitatieve 

zonne-energie systemen, 

leveren meetbare energiebesparing 

en verhogen de duurzaamheid 

voor particulieren en organisaties.
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wat doen we
van half
mei tot
half juni

Het voorjaar was beneden normaal. 
Vaak nachtvorst met gevolg dat er geen 
of weinig groei in de planten zat. In de 
volle grond bijna niets, maar onder 
glas viel de groei ook tegen. Als de 
aardappelen bevroren zijn dan ca. 1 cm 
onder de grond afschoffelen met een 
scherpe schoffel. Laten we hopen dat 
de weersomstandigheden de 2e helft 
van mei wat milder zijn, want na half mei 
moeten onze boontjes in de grond. Wees 
zuinig met het zaad want het is te duur 
om er mee te spelen. Bij staakbonen 
legen we de zaden in een halve cirkel 
rondom de staak, sperzieboontjes 6 à 7  
per staak en snijbonen 4 à 5 stuks. 
Stamboontjes legt men als regel in de 
rij op iedere 10 cm een boontje, maar 
men legt rijen op 40 cm afstand. Er 
zijn nog wel meerdere methoden van 
zaaien, maar de opbrengsten lopen 
weinig of niets uit elkaar. Houdt u bij 
het zaaien van boontjes niet te streng 
aan de datum 15 mei. Het kan best 
gebeuren, dat de grond dan nog te kil 
of te nat is, daar hebben bonenzaden 
een gruwelijke hekel aan. U kunt beter 
een dag of 8 wachten tot de grond wat 
warmer en droger is, de opbrengst kan 
net zo goed of zelfs beter zijn dan bij 
vroeg gezaaide en te kille grond. Zaai 
ook altijd wat boontjes bij elkaar in 
een zogenaamd nestje, dan kunt u 
bij minder goede opkomst altijd wat 

boontjes inboeten uit het nestje. Is de 
grond tamelijk vochtig, dan mag men 
niet dieper zaaien dan ongeveer 2 cm,  
in droge grond mag men wel tot 4 cm  
diep gaan. Na half mei kan men ook 
de droge boontjes, bruine bonen, 
citroen- en kievitsboontjes leggen. 
Men legt ze op dezelfde manier als 
stamboontjes. Let in deze periode ook 
op het onkruid, miert en tuintjesgras 
zijn al geduchte zaaiers. Hoe vroeger 
u begint te schoffelen of de grond los 
te maken hoe minder werk u er mee 
hebt. Bedenk als u een vuile tuinder 
bent, ook uw buurman er last van krijgt 
door overgewaaide onkruidzaden. Op 
beschutte plaatsen zijn de pruimen 
en morellen al geschapen. Op 
minder beschutte plaatsen kan wel 
vorstschade zijn. De oogst van appels 
is nog riskant, de late soorten die nog 
in de knop stonden hebben weinig of 
niets geleden. Zien de 5 stampers van 
appels zwart, dan volgt misoogst. Hebt 
u dahlia gestekt of stekken besteld dan 
kunnen deze na half mei buiten worden 
uitgeplant. Steek er na het planten 
een flinke stok bij dan kunt u ze tijdig 
vastzetten. Ook de chrysanten komen 
rond half mei aan, het makkelijkste plant 
u als u eerst de chrysantengaas uitlegt 
en de plantjes om de andere maas 
uitplant. Ook fuchsia’s die er gelukkig 
hoe langer hoe meer komen kunnen nu 
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Kelvinstraat 2  |  6003 DH Weert
0495-534456  |  06-54602623

www.autobedrijfpeterjanssen.nl

• Hyundai dealer van Weert en omstreken.
• Gespecialiseerd in het onderhoud van Seat,
 Skoda en Volkswagen.
• Onderhoud, reparaties personenauto’s 
 en bedrijfsauto’s tot 3500 kg.
• Airco service.
• APK keuringsstation.
• Autopoets service.
• Verhuur personenauto’s.
• Reparaties/ruitvervanging.
• Bandenservice.
• Levering, de- en monteren van zomer-
 en winterbanden.
• Bandenopslag
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naar buiten. Geef ze na het planten in 
de volle grond wat gedroogde koemest 
en u zult versteld staan over de 
uitbundige bloei. Hebt u de uitgebloeide 
narcissen in de tuin dan moeten de 
zaadbollen zo vroeg mogelijk worden 
uitgesneden. De zaadvorming gaat 
ten koste van de knoldikte. Dit geldt 
ook voor uitgebloeide tulpen. U mag 
de narcissen pas afsnijden als het blad 
over de gehele lengte geel gaat worden. 
Had u enige zieke tulpen tussen de 
gezonde, dan mag het blad niet op 
de composthoop, maar moet naar 
de container. Hebt u de uitgebloeide 
rododendrons in uw tuin dan moeten 
de uitgebloeide bloemen er met de 
duim uitgedrukt worden. Hoe vroeger u 
het doet hoe meer kans u hebt op een 
rijkere bloei in het volgend jaar. Groeien 
uw hogere vaste planten welig door zet 
er dan tijdig een stutje bij om omvallen 
te voorkomen. Het is nu ook de tijd 
om uw perkplanten, zoals vlijtig liesje, 
begonia – knolbegonia en geraniums 
uit te planten. Zet u geraniums of 
knolbegonia in een bloembak dan 
moet u eerst controleren of de gaatjes 
onder in de bak niet verstopt zijn en 
leg er voor de zekerheid maar een 
scherf over. Hebt u een binnenplaatsje 
op het noorden, dan kunt u voor uw 
bloembakken het beste knolbegonia 
nemen. Uitgebloeide kamerplanten 
zoals aronskelk, kerstroos, azalea kunt 
u nu ook veilig in uw tuin uitplanten. 
Geef de azalea wat turf en geef ze de 
gehele zomer veel water dan kunt u 
zich verheugen in een goede bloei 
in het volgend voorjaar. Selderie en 
peterselie kan men uit het zaaibedje 
verspenen op rijtjes. U hebt altijd veel 
te veel plantjes. Ook knolselderie en 

bleekselderie moeten nu op rijen zijn 
of worden uitgeplant. Geef alle selderie 
soorten een stukje grond zodat ze zich 
tot zware planten ontwikelen kunnen. 
Staan uw bietjes er op, dun ze dan tijdig 
uit zodat ze elkaar bij het groeien niet 
hinderen. Wil men nog sla zaaien dan 
moeten we nu zwart duits of attractie 
zaaien. Zaait men nu nog meikoningin 
dan zal die zeker doorschieten. Ook 
uw tomatenplanten moeten na half 
mei naar buiten. Zet er bij het planten 
maar direct een stevige stok bij en bind 
ze meteen vast. Om een flinke oogst 
te krijgen moeten ze geregeld gediefd 
worden. Hoe jonger u dieft hoe beter. 
Dieft u als de dieven dik zijn, dan krijgt 
u groeistoornis, dus minder opbrengst 
en meer kans op ziekten. Half mei moet 
u ook boerenkool zaaien. Spruitkolen 
zaaien gaat nog, al is het wat aan de 
late kant. Ook prei dient rond half mei 
gezaaid te zijn. Reserveer een vet stukje 
grond als u later gaat uitplanten. Rond 
half mei kunt u ook uw zomerandijvie 
zaaien. Sommige zaaien ze op een 
bedje en planten ze met een kluitje later 
in de rij. Met witlof zaaien moet ook 
rond half mei begonnen worden. Zaai ze 
vooral niet te dicht, dun ze tijdig uit en 
geef ze voldoende ruimte om tot flinke 
peeën uit te groeien. Rond half mei is 
het ook de tijd om uw winterwortels 
te zaaien. Dun ze vooral tijdig uit, ze 
vragen om ruimte om tot flinke wortels 
uit te groeien. Ook andere koolsoorten 
zoals late rode kool en late savooikool 
kunnen in mei nog gezaaid worden.    
Zomerworteltjes en radijs kan men nog 
steeds door blijven zaaien. Is de grond 
voldoende warm dan kunnen tegen 
einde mei de liefhebbers van postelein 
aan het zaaien.
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Openingstijden 

winkel
Maandag t/m Zaterdag

van 09.30 tot 10.00 uur

Woensdag + Zaterdag

van 14.00 tot 15.00 uur

Melden in kantine

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kerkstraat 40 - 6006 KP Weert  
T (0495) 53 36 44
E info@harryphilips.nl
I www.harryphilips.nl

Woninginrichting - Weerter glashandel
Verfspeciaalzaak

Kruiwagens Lamershof
Bij controle is gebleken dat diverse tuinleden de kruiwagen na gebruik niet 
terugbrengen, dit is uiteraard niet de bedoeling, de kruiwagen zijn eigendom 
van Tuinpark Lamershof en bestemd voor gebruik voor alle leden. 
Dus breng de kruiwagens na gebruik netjes terug. 
Wij rekenen op uw medewerking.

Sluiten kleine poort
Het komt herhaaldelijk voor dat de kleine poort open staat, bij deze verzoeken wij 
vriendelijk alle leden de kleine poort direct als ze het Tuinpark betreden sluiten dit 
om te voorkomen dat ongewenste personen ons Tuinpark bezoeken. Mocht in het 
vervolg nog vaker geconstateerd worden dat de kleine poort blijft openstaan, dan 
moeten we helaas de beugel die de poort bij openstaan bevestigd gaan verwijderen, 
dit ten nadele van de leden die zich wel aan de huishoudelijke regels houden.

We vertrouwen op uw medewerking.  
Het Bestuur.
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Lid van:
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Attentie zeer belangrijk!!
Hierbij verzoeken we onze tuinleden vriendelijk adres, telefoon nr. wijzigingen 
enz. tijdig door te geven, heeft u ook een 06 nr. geef dit s.v.p. ook even door, het is 
voor het bestuur zeer belangrijk om over een juist tel. nr. en adres te beschikken, 
zodat wij u altijd kunnen bereiken wanneer er zich iets voordoet op Lamershof. 
U kunt uw 06 nr. enz. doorgeven per mail aan voorzitter@lamershofweert.nl of 
door een briefje met uw wijzingen in de brievenbus van Lamershof te deponeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

E-mail, uw elektronische post
E-mail vervangt langzaam de functie van de telefoon en de brief. Daarom heeft 
het bestuur van Lamershof besloten om daar meer gebruik van te gaan maken. 
Hiervoor is echter wel nodig dat we de mailadressen weten. Wilt u hieraan 
meewerken geef dan uw mail adres door aan; voorzitter@lamershofweert.nl

Gebruik maken van aanhangwagens
Tuinpark Lamershof is in het bezit van enkele aanhangwagens. Tegen een 
geringe onkosten vergoeding, kunnen zowel leden als steunleden hiervan 
gebruik maken. De onkosten vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2017: 
e 7,50 voor aanhanger en e 10,- voor huifkar.
Sleutels zijn voor 10 uur verkrijgbaar in de kantine.

Spullen voor de rommelmarkt
Beste Tuinleden,

S.v.p geen meubels, bankstellen, diepvriezers, koelkasten en overig witgoed 
onder de schop deponeren, deze spullen kunnen wij namelijk niet verkopen op 
de Rommelmarkt en moeten wij afvoeren naar de milieustraat wat ons handen 
vol geld kost.
Heeft u spullen voor de rommelmarkt dan kunt u deze ’s morgens afgeven bij 
Tuinpark Lamershof. Wilt U dat deze spullen bij u thuis worden opgehaald dan 
kunt u een afspraak maken met Dhr. P. Hermans tel. 0623732339.
Alvast bedankt voor u medewerking.

Het Bestuur Tuinpark Lamershof
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Swalmen
Nederweert
Eijsden

www.graf igroepzuid.nl

Tel.: 450122
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R E S T A U R A N T 
A Z I Ë

S TAT I O N S S T R A AT  2 0
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0 4 9 5 - 5 3 7 0 7 4
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15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoop, onderhoud en reparatie van grasmaaiers, tuingereedschappen en tuinbenodigdheden 
voor de professionele en particuliere gebruiker 
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Maandblad digitaal ontvangen?
Het is mogelijk het maandblad digitaal te ontvangen. 
Uiteraard moet u dan in het bezit zijn van een e-mailadres.
Als u het e-mailadres doorgeeft aan de redactie (redactie@lamershofweert.nl), 
krijgt u het maandblad digitaal.

De redactie

LANGSTRAAT
WEERT
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Restant partijen en magazijnverkoop
Franklinstraat 11 6003 DK Weert  |  www.tegeloutlet-limburg.nl

Alleen geopend op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Alle andere dagen kunt u terecht in onze showroom op 
Edisonlaan 24 6003 DB Weert. 

(zie voor openingstijden op de website)

Ervaar 1500 m2 inspiratie voor uw badkamer en 
voor uw complete tegelvloeren. 

Eigen import! Altijd de scherpste prijs!

Onze ervaren medewerkers staan voor u klaar 
om uw badkamerwensen te verwezenlijken.

Voor afspraken kunt u ons bereiken op: 0495-633331 
en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!

Edisonlaan 24 6003 DB Weert  |  www.tegelcentrumweert.nl
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De teelt van Belgisch witloof (deel 1)

Over de benaming van deze groente is al heel wat te doen geweest. 
Taalkundig is witlof de juiste benaming van deze groente, maar in dit artikel 
houden we het bij witloof. In 1846 werd deze groente op de Brusselse 
groentemarkt aangeboden onder de benaming witloof. De benaming 
witloof is na al die jaren stevig ingeburgerd bij de lekkerbekken onder ons. 
Ze weten wel waarom. De dag van vandaag is trouwens heel de wereld 
vol ‘lof’ over het Belgisch witloof. Redenen genoeg dus om witloof te telen 
zoals de telers dat bijna 150 jaar in Vlaanderen doen. De geheimen van 
de teelt, gesteund op meer dan een eeuw ondervinding, worden in deze 
Moestuin uit de doeken gedaan. 

Het beste witloof wordt op het veld gewonnen, zeggen de beroepstelers. 
Daarmee bedoelen ze dat de teelt van de witloofwortelen een zeer 
belangrijk onderdeel vormt. De witloofteelt bestaat immers uit twee delen: 
de teelt van de wortelen en de teelt van de kroppen. In dit artikel wordt 
alleen de teelt met dekgrond omschreven. Ik veronderstel dat de teelt van 
de witloofwortelen met kennis van zaken werd uitgevoerd en dat we meteen 
met de voorbereiding van de teelt van de kroppen kunnen beginnen. Witloof 
is een lange dagplant waarvan de groei automatisch begin oktober wordt 
afgeremd. Hieruit volgt dat het ideale tijdstip om witloof in kuilende tweede 
helft van oktober is. 

Het koppen 
Na het rooien krijgen de wortelen een rustperiode van drie dagen wanneer het 
droog weer is. Is het vochtig en regent het tussendoor, dan duurt de rustperiode 
zeven dagen. Na die periode wordt het loof met een scherp mes, 2 tot 3 cm 
boven de wortel afgesneden. Meer loof afsnijden mag niet, want dan ontstaan 
de zogenaamde ‘blindgangers’ of wortelen die geen krop, maar wel zijscheutjes 
geven. Te veel loof aanlaten mag dan ook weer niet, want die blaadjes groeien 
mee en geven later veel afval. 

Het schonen 
Schonen wilt zeggen, dat alle verdroogde bladeren of resten daarvan, evenals 
slijk dat al dan niet opgedroogd aan de wortel kleeft, worden verwijderd. Op 
die plaatsen kan de wortel onvoldoende of geen vezelworteltjes ontwikkelen. 
De ontwikkeling van deze vezelworteltjes is enorm belangrijk in de witloofteelt. 
Daar kom ik later nog op terug. Tijdens het schonen worden de wortelen in de 
beroepsteelt ingekort tot 18 cm want dit vergemakkelijkt het inkuilen. Vertakte 
wortelen kunnen eveneens op deze lengte ingekort worden. Ze geven even 
mooi loof, maar het inkuilen neemt meer tijd en kuilgrond in beslag. 
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koelen, vriezen 
wassen, drogen
inbouw, audio
TV, notebooks

Assortiments Adv. -  78x55mm h - ZW/PMS021 - week 45

Lambers 
St. Lambertusstraat 10
Nederweert 
(0495) 625714 Van experts kun je meer verwachten. 
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De sortering
Tijdens het schonen worden worden de witloofwortelen op hun grootte 
gesorteerd. Hierin worden drie maten als basis genomen.

•   Wortelen die een diameter hebben die tussen de 3 en 4 cm ligt, geven de 
mooiste kroppen. Dit is de basis van het sorteerwerk. 

•   Kleinere wortelen geven kleine kroppen, maar zijn vlug oogstbaar. 
•   Grotere wortelen geven grote kroppen, maar zijn laat oogstbaar. 

Deze drie sorteringen krijgen een aparte plaats in de kuil. Verder in dit artikel 
komen we daar uitgebreid op terug. Opgelet: ongeacht de behandeling die de 
wortelen krijgen, mogen ze nooit blootgesteld worden aan de zon! 

De voortrek 
Na het inkuilen begint in feite de voortrek. Dit wil zeggen, dat de ingekuilde 
witloofwortelen enkele dagen een bepaalde temperatuur moeten doormaken. 
Dit is een belangrijke periode want dan worden de vezelworteltjes gevormd. Dit 
is één van de ‘geheimen’ waarvan slechts heel weinig amateur-tuiniers weet 
hebben. Na die belangrijke periode begint de eigenlijke trek. 

De trek met dekgrond 
Bij de trek met dekgrond speelt de kuil een belangrijke rol. Even belangrijk is 
de samenstelling van de kuilgrond en de dekgrond. Tevens moet de nodige 
aandacht besteed worden aan de afdekmaterialen tegen de vorst en de regen. 

De kuil
Eerst en vooral: waar moet de witloofkuil komen? De kuil moet aangelegd 
worden op een plaats die tijdens de winter gemakkelijk te bereiken is. Dit is 
zeker niet in het verste hoekje van de tuin! Kan de kuil beschut worden tegen 
de noordenwind, bijvoorbeeld achter een muur, dan is dit een pluspunt. Graaf 
een kuil nooit onder of naast bomen en nooit daar waar de grondwaterstand 
in de winter te hoog komt. De witloofwortels mogen immers niet in het water 
komen te liggen! Om het risico op schimmelziekten uit te sluiten, is het tevens 
aan te raden om ieder jaar de kuil op een andere plaats te graven. Net zoals dit 
bij de rotatie het geval is, mag slechts na drie jaar op dezelfde plaats de kuil 
terug worden. 

De wanden moeten recht afgegraven worden. Neem uw maatregelen tegen 
woelmuizen en woelratten indien die knagers in uw tuin voorkomen. Bij het 
graven van de kuil wordt de diepte aangepast aan grondwater. Komt het 
grondwater vrij hoog, dan wordt geen kuil gegraven, maar wordt op de begane 
grond gewerkt. In geval wordt een trekbak boven op de grond gemaakt. De 
trekbak moet dan 1,50 meter breed zijn omdat langs de binnenzijden 50 cm 
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Roel Hermans administratiekantoor
Pannenweg 208a
6031 RK Nederweert

T: 0495 - 84 45 07
W: www.akroelhermans.nl
E: r.hermans@akroelhermans.nl

F l
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grond of tuinturf als isolatie tegen strenge vorst moet aangebracht worden. De 
lengte van de trekbak hangt natuurlijk af van de hoeveelheid wortelen die moet 
ingekuild worden. 

Om het witloof in te tafelen, wordt een kuil gegraven van 20 tot 30 cm diep. 
Dit is over het algemeen “een spade diep” zoals dit in de vaktermen wordt 
gezegd. Leg de uitgegraven grond in de onmiddellijke omgeving van de kuil. 
Deze grondt moet immers als dekgrond dienst doen. De kuil wordt bij de 
gewone tuinliefhebber maar 50 cm breed gemaakt. Deze afmeting komt niet 
overeen met de grootte van de kuil die door de beroepstelers wordt aangelegd. 
Daarom even dit verhaal. Bij het vormen van de kroppen, verbruikt de wortel 
veel water, met als hoogtepunt de laatste week voordat de krop volledig is 
uitgegroeid. Is de kuil breder dan 50 cm, dan kan de ondergrond en ook de 
omliggende grond aan die vraag om water niet voldoet, tenzij in de groeve een 
ondergrondse beregening wordt aangelegd. Is dit niet het geval, dan worden 
om geregelde afstanden (gewoonlijk om de 80 cm) gaten voorzien waarin kan 
gegoten worden. Bij gebrek aan water mislukt immers de witlofteelt. Wordt de 
witloofkuil maar 50 cm breed gemaakt, dan kan langs alle zijden voldoende 
water de wortels bereiken. Bij droge perioden moet evenwel ook langs de 
zijkanten gegoten worden. Denk er aan dat wanneer de kuil onder glas wordt 
aangelegd, er regelmatig gegoten moet worden! 

De lengte van de kuil hangt af van de hoeveelheid wortelen die worden 
ingekuild. De grond onder in de kuil (waar de wortel voor een stuk wordt 
ingestoken) wordt goed losgemaakt en verkruimeld. Dit heeft twee redenen: 
de wortelen kunnen gemakkelijk in deze losse grond geduwd worden en de 
fijne haarworteltjes kunnen zonder hindernissen in de diepere lagen van de 
bodem doordringen.

De Kuilgrond
De grond die in de kuil de bodem vormt en de grond die tussen de wortelen 
komt te zitten wordt kuilgrond genaamd. Deze grond moet van goede 
kwaliteit zijn zodat de witloofwortel vezelworteltjes zou kunnen vormen. Deze 
vezelworteltjes spelen immers een belangrijke rol bij de kropontwikkeling. Deze 
vezelworteltjes kunnen evenwel in een bacterie- en zuurstofarm milieu niet 
ten volle tot ontwikkeling komen. Bovendien moet het humusgehalte en de 
PH-waarde van de grond bij de witlooftrek eveneens op peil zijn. In heel wat 
gronden laat de toestand van het humusgehalte, de zuurstof en de aanwezige 
bacteriën soms te wensen over. Zeker is dit het geval wanneer lange tijd met 
kunstmest gewerkt is. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bodemstructuur, de 
bacteriën en het vochtbergingsvermogen van de kuil en tuingrond. Kunstmest 
bevat immers geen humus! Bovendien verliest het witloof enorm veel van zijn 
smaak. 
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Goede kuilgrond stellen we als volgt samen: Bij de witlooftrek worden zeer 
goede resultaten verkregen indien organisch materiaal aan de kuilgrond 
wordt toegevoegd. Onder organisch materiaal wordt verstaan: kompost, (alle 
soorten) volledig (!) verteerde stalmest, en geschikte potgrond. Indien u over 
zware grond beschikt, dan is het zeer verstandig om gezeefde kompost van 
paardenmest niet alleen in de kuil, maar ook in de dekgrond te mengen. Meng 
de uitgegraven kuilgrond in dit geval met 5 cm van het organisch materiaal 
van uw keuze per laag van 20 cm grond. Voor alle gronden volstaat het dat  
2 liter organisch materiaal per m2 wordt gemengd met de kuilgrond. Samen met 
het organisch materiaal wordt ook nog kalk toegevoegd. In de kuil heeft kalk 
een zeer positieve werking en wordt bovendien de ontwikkeling van schimmels 
afgeremd of soms onmogelijk gemaakt. Gebruik hiervoor zeewierkalk die zeer 
fijn werd gemalen. Fijne zeewierkalk werkt snel en de zuurbindende waarde 
ervan moet 50% bedragen. De kleur van dergelijk produkt is grijs-wit. Heeft de 
kalk een gelig uitzicht, dan werden er veel schelpen in verwerkt. Dergelijke kalk 
komt voor ons doel niet in aanmerking. Schimmels kunnen witloof doen rotten. 
Aangezien de PH in de kuilgrond zonder bezwaar mag oplopen tot PH 7,5 kan 
een kalkgift van 100 gram per m2 als gemiddeld advies worden aangeraden. 
Op kalkrijke gronden mag dit advies natuurlijk niet toegepast worden. Naast 
het organisch materiaal en de (eventuele) kalk, is het aan te raden om de 
kuilgrond nog extra te voorzien van nuttige bacteriën. Proeven hebben dit 
bevestigd. Gebruik hiervoor een bacteriepreparaat waarin zowel aërobe als 
anaërobe bacteriën voorkomen. De ontwikkeling van de -toch zo belangrijke 
vezel worteltjes is dan optimaal. Bovendien is de in te werken hoeveelheid 
miniem: 50 gram per m2. Ziet u er tegen op om deze samenstelling te maken, 
of kan u de bacteriestammen in de handel niet vinden, gebruik dan potgrond 
waaraan de voormelde bacteriestammen zijn toegevoegd. Als kuilgrond is dan 
bijvoorbeeld DCM- levende potgrond geschikt. Aan deze potgrond werd door 
de fabrikant lavagruis en alle nuttige bacteriën toegevoegd. Zeer belangrijk 
detail: deze potgrond bevat geen ziektekiemen, zodat er minder kans is op 
een schimmelaantasting. Welk van de twee systemen u ook gebruikt, goed 
gevormde witloofkroppen zijn uiteindelijk het resultaat.

Nadat de kuil gegraven is en de kuilgrond aan de vereisten voldoet, kunnen de 
wortelen ingetafeld worden. De wortelen worden zij aan zij, een beetje schuin 
en op gelijke hoogte in de ondergrond geduwd. Het is aan te raden, vooraleer 
met de tweede rij wortelen te beginnen, een paar centimeter geschikte 
kuilgrond tegen de vorig geplaatste wortelen te brengen, zodat ze voldoende 
haarworteltjes kunnen ontwikkelen. Let op: te dicht tegen elkaar staande 
witloofwortelen kunnen de normale ontwikkeling van de witloofkroppen 
hinderen. Aangezien de wortelen volgens bepaalde maten werden gesorteerd, 
wordt met de dikste wortelen begonnen. Dikke wortelen geven wel grotere 
kroppen, maar voor hun ontwikkeling is meer tijd nodig. Juist daarom komen 
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ze achteraan in de kuil. De als “ideaal” omschreven wortelen komen midden 
in de kuil, terwijl de kleine wortelen vooraan komen. Kleine wortelen vormen 
immers kleine kroppen. En aangezien daar minder tijd voor nodig is, zijn ze het 
eerst oogstbaar en komen ze om die reden vooraan. Zijn alle wortelen ingekuild 
dan wordt bovenop de wortelen een gezeefde laag tuingrond, of beter nog, 
kuil- of potgrond 2 cm dik uitgespreid. In deze laag mag geen onkruid of grof 
materiaal voorkomen. Daarna wordt goed gegoten, zodat de grond tussen de 
wortelen spoelt. Ontstaan er ergens “gaten”, dan wordt op die plaatsen wat 
grond bijgevoegd en wordt opnieuw gegoten. 

De voortrek 
De voortrek of het ‘inwortelen’ heeft bestrekking op de periode dat de ingekuilde 
witloofwortelen vezelworteltjes gaan vormen. Zijn alle wortelen ingetafeld, 
en werd voldoende (pot)grond tussen de wortelen gespoeld, dan moeten de 
wortelen de kans krijgen om zo snel mogelijk vezelworteltjes te vormen. Deze 
periode is zeer belangrijk omdat een goede kropvorming afhankelijk is van de 
hoeveelheid vezelworteltjes die op de witloofwortel kunnen ontwikkelen. Dit 
noemen we in vaktermen inwortelen. Belangrijk gegeven: het inwortelen is 
afhankelijk van de grondtemperatuur. Onder de 10°C verloopt de inworteling 
traag en gaat in afdalende lijn verder om volledig te stoppen bij 4°C. Bij de 
aangeduide temperaturen is geen kropvorming mogelijk. Is de kuiltemperatuur 
hoger dan 12°C, dan gaat de krop snel groeien, zonder dat er aan worteltjes 
gevormd worden. Dit is een gevaarlijke periode want dat geeft afwijkingen 
bij de kropvorming. Het lof dat gaat ontwikkelen beschikt dan slechts over 
de reservestoffen die in de wortel zijn opgeslagen. De ideale temperatuur 
om het inwortelen in optimale omstandigheden te laten verlopen ligt tussen 
de 10 en 12°C. De kropvorming wordt dan afgeremd, maar de vorming van 
vezelworteltjes gaat dan snel. Deze periode moet ongeveer een week worden 
aangehouden. Dit is in de buitenlucht moeilijk te verwezenlijken, omdat we 
afhankelijk zijn van het weer. Is de kuilgrond kouder, dan kan die met plastic 
tijdens de dag opgewarmd worden. Heeft de kuilgrond de goede temperatuur, 
en wordt de buitenlucht kouder, dan kan wat isolatiemateriaal helpen om de 
temperatuur te behouden. Ondertussen heeft de aandachtige lezer al opgemerkt 
dat een goede grondthermometer noodzakelijk is bij de witloofteelt. Dit is ook zo! 

De dekgrond 
Na het inwortelen, wordt de kuil afgedekt met een laag goed verkruimelde grond 
van 20 cm. Aan deze grond worden géén meststoffen toegevoegd! Onkruiden, 
plantenresten of ander grof materiaal mogen eveneens in deze dekgrond niet 
voorkomen. Komen er ziekteverwekkers voor in de tuingrond die het loof doen 
rotten, dan wordt vochtige tuinturf als dekgrond gebruikt. Denk er aan, dat het 
witloof in dit geval wat losser is van structuur. Los loof is evenwel beter dan rot 
loof. 
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Het afdekmateriaal 
Als extra isolatie tegen de koude en de vorst, worden stro, hooi of bladeren als 
dekmateriaal gebruikt. Ontbreekt het aan dergelijk materiaal -hetgeen spijtig te 
noemen is- dan kan een extra laag van 10 cm grond of tuinturf aangebracht 
worden. In verband met de opgesomde materialen, geniet stro de voorkeur 
omdat dit in alle opzichten het best voldoet als natuurlijk isolatiemateriaal. 
Heel dikwijls bestaat de verleiding om zonder meer plastic als dekmateriaal 
te gebruiken. Dit is een zeer grove fout. Onder de plastic kan de waterdamp 
immers niet ontsnappen en er ontstaat condenswater dat aan de dekgrond 
wordt afgegeven. De witloofkroppen en wortelen zijn dan niet meer in staat om 
normaal water te verdampen. Het gevolg hiervan is, dat de witloofkroppen het 
water naar buiten gaan persen, zodat de kroppen bestendig nat blijven. Nat 
witloof, natte dekgrond... hierdoor worden ideale omstandigheden geschapen 
voor allerlei rottingsbacteriën. Uiteindelijk is rot witloof hiervan het resultaat. 
In de plaats van plastic dekken we de kuil af met een gebogen metalen- of 
onduline golfplaat, omdat die langs de voor- en achterkant voor een luchtstroom 
zorgt. Bij vorstgevaar worden de voor- en achterkant evenwel afgedekt met 
vorstwerend materiaal. Dit materiaal mag geen wind doorlaten en wordt na 
de vorstperiode verwijderd. Dek de kuil ook nooit af met een gekleurde of 
lichtdoorlatende golfplaat. Licht doet immers de kroppen groen kleuren. 

Inkuilen onder glas 
Het inkuilen van witloof onder glas (koude bak, kas) verloopt op dezelfde manier 
zoals in de vorige rubrieken werd omschreven, behalve de afdekking met 
waterdicht materiaal. Onder glas regent het immers niet! Neem wel maatregelen 
om het licht tegen te houden. Wat wel noodzakelijk is, is het graven van een 
greppel 20 cm naast de kuil, een spade breed en ongeveer 10 cm diep. In die 
greppel wordt regelmatig water gegoten zodat dit naar de ondergrond en in 
de witlofkuil kan trekken. Gieten met koud water is volledig af te raden. De 
ontwikkeling van de witlof wordt dan afgeremd. Laat het gietwater eerst op 
temperatuur komen in metalen emmers. Daarom wordt slechts bij valavond 
gegoten. Hoe dikwijls en hoeveel water er gegeven moet worden, hangt van de 
grond en de ontwikkeling van het lof af. Wanneer de bovengrond te vochtig is, 
bevat de ondergrond over het algemeen nog voldoende water.



32

Openingstijden

kantine
Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur

Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur

BEEKSTRAAT 68 •• WEERT - TELEFOON 0495-524497
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verzekeringen, hypotheken
en financiële planning

Adres:
www.frankvogel.nl
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Heeft u een vriend, familielid of kennis die een tuin wil 
huren of informatie hierover wil hebben?

Zij kunnen zich dan (geheel vrijblijvend) opgeven via onderstaand inschrijffor-
mulier en aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat; er zal dan zo spoedig 
mogelijk contact met hen worden opgenomen.
De meeste mensen denken in de herfst of de winter niet aan tuinieren maar 
het is wel verstandig om dit nu te overwegen want als men hieraan pas in het 
voorjaar gaat denken kunnen de nu vrijstaande of de nog vrijgekomen tuinen 
al weer verhuurd zijn.

Inlichtingen of opgave voor het huren van een tuin kan telefonisch onder  
nummer 06-23732339 of 524172 (van 9.00-12.00 uur) bij Piet Hermans,  
voorzitter van Lamershof.

INSCHRIJFFORMULIER

Naam en voorletters:  .......................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................

Postcode:  ...............................................  Woonplaats:  ...............................................................................................

Tel. nr./mob. nr :  ....................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................

Mijn voorkeur gaat uit naar een tuin van:

  100 m2                               200 m2                               300 m2
(aanstrepen wat van toepassing is)

Bijzonderheden:  ...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ............................................................... 
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DAGELIJKS BESTUUR:

Voorzitter:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 voorzitter@lamershofweert.nl
Waarnemend secretaris:  
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544/06-23732339
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 secretaris@lamershofweert.nl
Waarnemend penningmeester: 
Harrie Scheepers Wilhelminastraat 45 06-13954300
 6001 HD Weert Tuin 834
 penningmeester@lamershofweert.nl
Bouw/tuincommissie:  
Wim Thijssen Populierenstraat 17 06-81546262
 6031 XR Nederweert Tuin 513+515
 tuincommissie@lamershofweert.nl
Inkoopcommissie:
Wil Kersten Brederostraat 20 06-41140198
 6006 MT Weert Tuin 328A
 inkoopcommissie@lamershofweert.nl
Recreatiecommissie:  
Gonny Kersten-Schuman Brederostraat 20 06-41138769
 6006 MT Weert Tuin 328B
 recreatiecommissie@lamershofweert.nl
Kantinecommissie:
Piet Hermans Beukenstraat 26 633544
 6031 XG Nederweert Tuin 520
 kantinecommissie@lamershofweert.nl
Redactie: 
advertentie expl.: Emmasingel 10B 537534
Lei Bonten 6001 BC Weert Tuin 304
 redactie@lamershofweert.nl
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