donderdag

3

januari
Gebleekte erwtenscheuten zijn een populaire groente in Azië.
Je kunt ze ook zelf makkelijk kweken. Zaai wat erwten (bonen kan
ook) ongeveer 2 centimeter diep in een pot en zet deze donker
weg in kelder of garage, bij een temperatuur tussen zo’n 8 en 15 °C.
Na ongeveer drie weken, als de scheuten 10 cm zijn, kun je ze eten.
Ze smaken een beetje naar taugé. Tuinkers, radijsjes,
Oost-Indische kers en mosterd zaai je nu in bakjes op de
vensterbank en oogst je na een goede week.
Gemiddelde maximumtemperatuur:
Gemiddelde minimumtemperatuur:
Zon:
Maan:
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Ukkel 4,9 °C
Ukkel 0,6 °C
op 8.43 uur
op 6.04 uur

De Bilt 5,2 °C
De Bilt -0,6 °C
onder 16.35 uur
onder 14.53 uur

25-06-18 15:27

bomen

Berken
Hij wordt niet vaak meer aangeplant, de berk. Berken geven rommel,
hoor je vaak zeggen. Dat klopt. Alles wat leeft geeft rommel. Als je
daar niet tegen kunt, kan je je tuin maar beter asfalteren.
Berken worden om twee redenen geplant: om hun decoratieve
stammen en omdat ze groeien op plaatsen waar andere bomen niet
willen groeien: op arme, zure zandgrond. Berken geven overigens
niet alleen rommel, ze huisvesten ook meer dan 300 verschillende
insecten. Die fungeren op hun beurt weer als voedsel voor insectenetende vogels.
Een bekende berk is Betula pendula ‘Youngii’, de prieelberk, waarvan de twijgen tot op de grond neerhangen. Voor kleine tuinen is
‘Trost’s Dwarf’ een goede keus. Dit is geen boom, maar een struikje,
met overhangende twijgen en ragfijn ingesneden, frisgroen blad. ‘Tristis’ is de treurberk, een forse boom waarvan de witte schors in de
winter sterk opvalt.
De Himalayaberk, Betula utilis, is misschien wel de meest decoratieve en sierlijke berk. Hij heeft een opvallende bruinoranje tot koperbruine schors en een mooie winterhabitus. De allerwitste berk is
waarschijnlijk B. utilis var. jacquemontii. Met zijn spierwitte stam is
het een juweel voor de winterse tuin, vooral als hij beschenen wordt
door een winters zonnetje.
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vrijdag

4

januari
De Velt-kalender voor moestuin, serre en fruittuin
is de beste moestuinkalender op de markt én bovendien gratis.
Je kunt hem downloaden op:
http://velt.be/sites/files/content/documenten/tuinkalender.pdf
Een uitgebreide versie is voor vijf euro te koop via velt.nu/winkel

Gemiddelde maximumtemperatuur:
Gemiddelde minimumtemperatuur:
Zon:
Maan:
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Ukkel 4,4 °C
Ukkel -0,1 °C
op 8.43 uur
op 7.07 uur

De Bilt 5,1 °C
De Bilt -0,6 °C
onder 16.36 uur
onder 15.31 uur

25-06-18 15:27

d e t u i n o p ta f e l

IJslandse hutsepot
Voor 4 personen

1,5 kg soepvlees met been
2 à 4 chipolata’s of
kippenworstjes
2 à 4 dikke worsten
2 l runder- of kalfsbouillon
½ savooiekool
1 prei
250 g wortelen

boter of olie
1 dl rijst
1 el droge kruiden (marjolein,
tijm, laurier)
5 el bladpeterselie
2 à 3 aardappelen
2 à 3 koolrabi of raapjes
peper en zout

Verwijder het meeste vet van het vlees. Stoof het in een grote pan
even aan in boter of olie. Voeg de bouillon toe en kook deze 5 minuten in. Verwijder het schuim met een schuimspaan.
Snijd de prei, wortelen en savooiekool in grote stukken en voeg ze
samen met de rijst, kruiden, peterselie en peper en zout toe. Laat 30
minuten op zacht vuur borrelen. Schil de aardappelen en de koolrabi
en snijd ze in grove stukken. Voeg ze samen met de worsten toe en
kook ze in nog 20 minuten beetgaar. Breng het gerecht op smaak met
peper en zout.
dagny ros asmundsdottir
www.komoptegenkanker.be
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z at e r d a g

5

januari
Hamamelisfeesten Arboretum Kalmthout
De winterperiode is voor Arboretum Kalmthout een bijzondere
tijd. Wanneer de meeste tuinen nog in winterslaap zijn, leeft de
arboretumtuin helemaal op met de vele winterbloeiers. De
verzameling toverhazelaars is de grootste in heel Europa en bevat
enkele van de oudste en grootste gekende exemplaren. Tijdens de
Hamamelisfeesten zijn er elke zondag wandelingen met gids.
w w w .arboretu m k alm tho u t . b e
Gemiddelde maximumtemperatuur:
Gemiddelde minimumtemperatuur:
Zon:
Maan:
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Ukkel 4,6 °C
Ukkel -0,3 °C
op 8.43 uur
op 8.05 uur

De Bilt 4,7 °C
De Bilt -0,9 °C
onder 16.37 uur
onder 16.16 uur

25-06-18 15:27

beroemde tuinen

Op pad in januari
Ons tuinliefhebbers wordt weinig rust gegund. Nauwelijks hebben
we de oleander en het sinaasappelboompje in de koele slaapkamer
gestald, of de Hamamelisfeesten dienen zich aan. Die beginnen vroeg
in januari in Kalmthout. Dat heeft een kneuterig speelgoedstationnetje waar echte treinen stoppen. Hamamelis is de wetenschappelijke
naam voor toverhazelaar.
Overigens zijn er dichter bij huis ook wel toverhazelaars te zien,
maar in Kalmthout kun je zien tot welke omvang een volwassen toverhazelaar kan uitgroeien. Waarna je misschien snel besluit om maar
iets anders te planten, want een toverhazelaar snoei je beter niet.
De toverhazelaar staat goed en wel in bloei, of de sneeuwklokjesdagen dienen zich aan. Het verzamelen van sneeuwklokjes is al jaren
een rage, waardoor het aantal verschillende variëteiten de tweeduizend zo langzamerhand overschreden heeft. Je moet wel een goede
bril opzetten om de verschillen te kunnen ontdekken want meestal
gaat het om een groen spikkeltje meer of minder op de binnenste
bloemblaadjes. Zeldzame vormen van het sneeuwklokje worden op
het internet aangeboden en wisselen voor honderden euro’s van eigenaar.
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zondag

6

januari
Driekoningen – Nieuwe maan
Einde kerstvakantie
Om het oude jaar definitief vaarwel te zeggen, werden
oorspronkelijk het weekend na Driekoningen de kerstbomen
verbrand. Deze ‘nieuwjaarsvuren’ waren bedoeld om de slechte
geesten te verdrijven, en ook zou het ongeluk brengen om na
Nieuwjaar nog kerstgroen in huis te hebben. In de volkskunde is
deze ‘dertiendag’, die dertien dagen na Kerstmis valt, een lotsdag:
als het op dertiendag vriest, zal het dertien weken vriezen.
Gemiddelde maximumtemperatuur:
Gemiddelde minimumtemperatuur:
Zon:
Maan:
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Ukkel 4,8 °C
Ukkel 0,5 °C
op 8.42 uur
op 8.54 uur

De Bilt 4,4 °C
De Bilt -0,1 °C
onder 16.38 uur
onder 17.08 uur

25-06-18 15:27

tuingedicht

De stedelijke daktuinier
tuinbouwkassen op kantoorkolossen lichten
in deze stad het nachtlied schreeuwerig op
met pastinaken en koolkarkassen
die balanceren tussen maaiveld en sterrenstatus
de nieuwe kwetsbaren zonder hoogtevrees
de stadse tuinders zaaien, verpotten, ontgroenen
menig slatapijt, op de randen van wolken
het rood-wit van radijs. vergeet trouwens je laarzen niet
het lekt soms schorseneren, het goud van arme mensen
welk zaadje wil hier nu komen wonen?
alhoewel: er zijn nog plaatsen vrij! waar je
de hemelkoepel kan raken en de zon je schoonheid
probeert te openen, waar verse regen
schokschoudert langs spiegelwanden, waar de tuinders
ergens moeder aarde kisten en
jou – nog maar halfwas – verkopen
je wilt toch het kind zijn van groen geverfde verten
niet van opeengeklemde kaken, het kind dat
allesbehalve betraand het geweten zeeft?
je bent geen maretak, al krimpt de ruimte
hier in elke vierkante meter
bert struyvé
http://zeghetmettekst.be/deoogst-jan2017/
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ma andag

7

januari
In de Russisch-orthodoxe kerken die de oude Juliaanse kalender
volgen, wordt vandaag Kerstmis gevierd.
Verloren maandag of koppermaandag, een restant van de
vroegchristelijke joelfeesten.

Gemiddelde maximumtemperatuur:
Gemiddelde minimumtemperatuur:
Zon:
Maan:
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Ukkel 4,4 °C
Ukkel 0,3 °C
op 8.42 uur
op 9.35 uur

De Bilt 4,5 °C
De Bilt -0,7 °C
onder 16.40 uur
onder 18.06 uur

25-06-18 15:27

mens en tuin

Wat doe je na de kerst met je kerstboom ?
Wil je de boom hergebruiken in jouw tuin? Plant hem dan niet buiten
in de vrieskou, maar laat hem eerst even klimatiseren. Verwijder de
pot door hem los te snijden. Maak een mooi diep plantgat en plaats
de boom erin. Vul het gat met aarde en geef vervolgens veel water.
Geef de eerste zes maanden elke week een emmer water. Een beetje
organische meststof zorgt dat de boom een mooie kleur krijgt. Let
wel op de standplaats, want na enkele jaren heb je een boom van wel
10 meter hoog.
Wil je de kerstboom volgend jaar opnieuw gebruiken? Plant hem
dan met pot en al, en zorg dat de pot 10 cm boven de grond uitsteekt.
Geef hem tweemaal per week een emmer water. Hoe groter de
boom, hoe meer water. Geef bij het uitlopen van de nieuwe scheuten zeker extra water. Dien van april tot oktober maandelijks een
kleine hoeveelheid organische meststof toe. Zet de boom op een
plaats waar je hem goed ziet; achter het tuinhuisje is hij meestal ten
dode opgeschreven. In december graaf je hem weer uit en kan hij
opnieuw jouw woning versieren.
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