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Tuindersinfo
VOORWOORD 
 

 
Hier is alweer het tweede Tuindersinfo dit jaar. 
Dit juni nummer is weinig kopij ingeleverd. Toch 
is het weer een volle tuindersinfo geworden.  
We kunnen lezen welke activiteiten en 
wijzigingen er zijn geweest bij de complexen.  
 
Heeft u wel eens een eigen ananas gekweekt?  
Hier staat hoe dat moet.  
 
Voor alle nieuwe tuinders heeft de redactie een 
artikel geplaatst over groenten en fruit, wat wel 
of niet bij elkaar past. 
 
Veel leesplezier. 
De redactie. 
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Van het bestuur 
Beste tuinders, vandaag is het een bijzondere dag, want de temperatuur gaat voor het eerst dit jaar 
boven de 20 graden uitkomen. Geen weer om binnen te zitten en stukjes te schrijven! Dus snel even 
bijpraten en dan naar de tuin. 

In het augustusnummer van 2015, op pagina 4, stond een artikeltje over “Gewasbescherming met 
netten”. De inhoud daarvan heeft geen genade kunnen vinden bij de deelnemers van de Algemene 
Ledenvergadering van 23 maart jl. Er zijn inmiddels vanuit de leden voorstellen gedaan over hoe 
deze tekst wel zou moeten luiden en het bestuur is hiermee aan de slag gegaan. U hoort nog van 
ons. 

Ons Stekkie en Parkzicht hebben beslist dat ze een horecavergunning zullen aanvragen; Breeveld 
moet nog een besluit nemen. Er komt heel wat bij kijken: een bestuursreglement, het vaststellen 
van openingstijden, het vinden van “leidinggevenden” en “barvrijwilligers”, het volgen van 
cursussen, enz. Maar het is goed dat dit gebeurt, want de huidige praktijk zocht de grenzen op van 
wat wettelijk is toegestaan. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2015 is een uitbreiding van het Huishoudelijk Reglement 
goedgekeurd betreffende de prioriteitstelling bij de toewijzing van tuinen. Hierin werd in artikel 2 
lid 2b de medetuinder geïntroduceerd. Er is gebleken dat er behoefte was om scherper vast te 
leggen wanneer iemand als medetuinder gezien kan worden.  

Een medetuinder is iemand die een gedeelte van de tuin van een andere tuinder in gebruik 
heeft, en niet op hetzelfde adres woont als de andere tuinder.  

Iemand – familie of geen familie – die af en toe komt helpen wordt niet als medetuinder 
aangemerkt. Ook een meetuinende partner of kinderen die nog op hetzelfde adres wonen zijn geen 
medetuinders.  

Het bestuur heeft bepaald dat iedereen die 
gebruik maakt van de faciliteiten van onze 
vereniging om zijn/haar hobby uit te 
oefenen, contributie betaalt, ook een 
medetuinder. 

Het spannende gedeelte van het 
tuinseizoen begint weer. Ik wens u heel 
veel tuinplezier! 

Andries de Jong 
voorzitter 
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Wel en Wee complex Parkzicht. 
Na een paar maanden van nat, nat, koud, koud en koud, koud en nat, nat waar buiten de kas niets 
groeien wil (zelfs de spinazie er weer onder gespit,) een lekker warm weer type. Dat geeft meteen 
meer drukte en gezelligheid op de tuin. De voorgetrokken plantjes in de kas naar buiten, de stokken 
vast zetten voor de bonen, een enkeling heeft het al aangedurfd om er meteen wat bonen bij te 
leggen, maar in ieder geval het seizoen begint weer. 

14 mei kunnen al die voorgetrokken plantjes worden verhandeld bij de kantine van Parkzicht vanaf 
11.00 uur. De opbrengst is naar verluid voor de aankleding van ons terras. Een leuke parasol(s) zal 
zeker niet misstaan. 

Voor 2 juli staat de jaarlijkse BBQ gepland weer iets om naar uit te kijken. 

Sinds de laatste ledenvergadering van Parkzicht kunnen we melden dat we weer een complete T.C. 
hebben. Het secretariaat en organisatie wordt gedaan door Annelies Westerlink en Anja van Vliet. 
Voor de penningen zorgt Rinus van der Panne met ondersteuning voor de kantine van Marjolein 
Versluijs. Dirk Versluijs doet de inkoop voor de kantine en Bert Versteeg ter aller ondersteuning. En 
mag ik nog een jaartje voorzitter blijven. 

Even toch een herinnering, ook met het mooie weer en dat het langer licht is Sluit het hek achter u 
ook al staan er nog auto’s op de Parkeerplaats 

Voor alle honden bezitters, er heeft zich een vervelend bijt incident voor gedaan, Houdt uw hond 
aan de lijn op het park en kunt u uw hond niet binnen uw tuin houden zorg er dan voor dat hij/zij 
niet het park op kan. In de kantine zijn de trouwe viervoeters niet welkom. 

Ad Pronk. 

Wijziging tuincommissie Parkzicht. 
Vanaf 2 maart is de samenstelling van de tuincommissie veranderd en versterkt. We hebben o.a. en 
nieuwe penningmeester, Rinus van der Panne, en het secretariaat wordt uitgevoerd door Anja van 
Vliet en Annelies Westerink. Zij stellen zich kort even voor: 

Anja van Vliet tuint samen met haar man al een tijd op Parkzicht, en de kleinkinderen genieten er 
ook van. 

Annelies Westerink geniet vooral van de tuin, terwijl Marijn, haar man eigenlijk het werk doet! 

Wij staan open voor constructieve ideeën en vragen en verwijzen ook graag naar het 
tuinspreekuur, elke zaterdag van 10.30  tot 11.30 uur. 

U kunt ons ook per mail bereiken: anjavanvliet@casema.nl, en westerink@xs4all.nl. 
BELANGRIJK! Is uw emailadres gewijzigd of bent u verhuisd geef het a.u.b. z.s.m. door! 

Vriendelijke groeten, 

Anja van Vliet en Annelies Westerink 
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Ananasplant kweken 

 
 

 

 

 

 

Wat heb je nodig? 

Het enige dat je nodig hebt voor het groeien van een ananasplant is een transparante vaas, 
tandenstokers en een ananas. 
  
 

Stappenplan ananasplant kweken 

 Verwijder de kroon van de ananas. De kroon van kun je meestal gemakkelijk van de vrucht 
afdraaien. Als dit niet lukt, kun je hem ook wegsnijden.  

 Zorg er wel voor dat er geen vruchtvlees meer op zit, dit kan gaan rotten en dan gaat de plant 
dood 

 Snijd aan de onderkant van de plant de bladeren weg tot ongeveer 3-4 cm hoog 
 Steek de vier tandenstokers 2-3 cm van de onderkant in de plant 
 Balanceer de plant met de tandenstokers op de rand van de vaas 
 Vul de vaas met water totdat ongeveer 2cm van de onderkant in het water zit 
 Plaats de vaas op de vensterbank of boven de kachel op een zonnige plek  
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Verzorging 

Na een paar dagen worden de eerste worteltjes zichtbaar en na 2-3 weken zijn ze lang genoeg om in 
een pot met aarde plaatsen. Zorg ervoor dat de aarde vochtig blijft en bevochtig zo nu en dan de 
bladeren. In het begin zullen de bladeren waarschijnlijk bruin worden, op dit moment kun je het 
beste meerdere keren per dag een kleinere hoeveelheid water geven. Ananasplanten zijn echte 
overlevers maar om goed te presteren hebben ze wel voldoende aandacht nodig. 
In de zomer kun je ze buiten zetten zodat ze veel zon krijgen maar vermijd temperaturen lager dan 
10 graden Celsius want ze kunnen slecht tegen kou. 
  

Resultaat 
Hoe lang het duurt om de eerste ananas te groeien hangt compleet af van hoe je de plant verzorgt. 
Met goede verzorging kan er binnen een jaar een ananas groeien en met iets minder goede 
verzorging kan het tot 2-3 jaar duren. Op moment dat je ananasje aan het groeien is komen er 
vanzelf mooie bloemen op. Vanaf dit moment duurt het ongeveer nog 6 maanden totdat je een 
volledige ananas hebt. In het begin kan de grootte hiervan wat tegenvallen maar je zult zien dat, hoe 
vaker je een ananas krijgt hoe sneller het proces gaat. 
 

Bron: Tuinen.nl 

 

Voorzitter van Breeveld, tweede ronde 
 
Van 2004 tot 2011 was ik voorzitter van de tuincommissie. Nu ik deze functie na vijf jaar 
aangename onderbreking voor de tweede keer uitoefen vind ik het de hoogste tijd mezelf hierover 
eens danig aan de tand te voelen. 
 
Hoe is het zover gekomen dat je het voorzitterschap weer hebt opgepakt? 
Luister, dat zit zo. In de loop van zijn eerste jaar ontdekte mijn voorganger Joop dat hij te weinig tijd 
had om naast een drukke baan en andere besognes het voorzitterschap naar tevredenheid te 
kunnen uitoefenen. Zodra hij te kennen gaf er in maart 2016 mee te stoppen was het zaak een 
opvolger te vinden, geen makkelijke opgave. 
Hier en daar kreeg ik al signalen in de zin van “zou jij het weer willen doen?”  Dit typische gedrag 
van een aantal tuinders hield enige tijd aan. Toen belde Joop “Jan, heb je even tijd?” Laat ik toch in 
e e n keer raden waarvoor hij kwam.......... 
 
Nu som je allerlei feiten op maar ik bedoel eigenlijk: wat zegt het van jou dat het weer zover gekomen 
is? Er in getrapt, ijdelheid, plichtsbesef? 
Tja, wat moet ik daarop zeggen. Luister, je hoeft me niet te geloven maar ik zou me zelf niet als 
kandidaat gemeld hebben, ik zat er zo gezegd niet op te wachten. Heerlijk om alleen maar tuinder te 
zijn, gezellig met elkaar koffie te drinken, een babbeltje te maken en dan door naar de tuin. Geen 
gedoe aan mijn hoofd. 
Gedoe? 
Nou ja, je kent dat wel. Melding hier, melding daar, er wordt bijvoorbeeld een tuin verwaarloosd. Of 
de  tuincommissie, vaak in de persoon van de voorzitter, betrokken tuinder hierop wil aanspreken. 
Niet leuk hoor. Maar moet. Regels handhaven hoort er ook bij maar kan op verschillende manieren. 
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Verschillende manieren? Vertel. 
Regels zijn er niet voor niets, ze geven je houvast, je kunt er op terug grijpen. Naast regels heb je 
echter ook zoiets als redelijkheid en billijkheid. In enkele situaties kan het heel acceptabel zijn om 
in overleg eens een afwijking van een regel toe te staan.  Als je er naar ieders tevredenheid uit komt 
geeft dat een voldaan gevoel. 
Je opmerking over plichtsbesef herken ik wel. Ik heb weleens gezegd dat ik een  'verenigingsmens' 
ben. Een vereniging zoals de VTV Woerden met haar drie tuincomplexen moet het hebben van de 
inzet van vrijwilligers. Wordt er een beroep op me gedaan zeg ik daar niet gauw nee tegen. 
 
Wat zijn voor jou speerpunten tijdens je voorzitterschap? 
• Goede samenwerking met de andere leden van de tuincommissie en met de tuinders van ons 
complex is onmisbaar om er met elkaar voor te zorgen dat Breeveld een ordentelijk maar ook 
prettig tuinencomplex blijft. 
• Een goede en open sfeer is de smeerolie ter bevordering van het aangenaam tuinieren voor 
iedereen. Hier zie ik een taak voor mij. 
• Accepteren en respecteren dat we zo verschillend zijn als persoon en in hoe we onze eigen 
tuin willen inrichten. Dit dan wel binnen de voor ieder geldende spelregels, zie het tuinreglement in 
het groene boekje. 
• Ik verwacht bereidheid van tuinders om zowel georganiseerd (via werkgroepen) als 
spontaan de handen uit de mouwen te steken voor het klaren van diverse klussen. Daarmee heb ik 
tot nu overigens geen slechte ervaring. 
• Duidelijke afspraken zijn essentieel, iedereen moet weten waar hij/zij aan toe is. Dit geldt 
zeker voor starters maar uiteraard voor iedereen op ons complex.   
• Voorkomen dat men een ander overlast bezorgt dan wel het doen ophouden daarvan vind ik 
heel erg belangrijk. Dit hoort zeker bij mijn speerpunten. 
• De samenwerking met het bestuur van de VTV Woerden en het bewaken van het gezamenlijk 
opgestelde beleid en de naleving daarvan is eveneens belangrijk. Als voorzitter van de 
tuincommissie ben ik tevens lid van het bestuur, het afstemmen van een en ander ligt voor een groot 
deel dan ook op mijn bord. 
Nu het toch over het bestuur van de VTV gaat: ik zoek binnen Breeveld nog een kandidaat om de 
huidige bestuursvoorzitter op te volgen: melden graag! 
 
Jan, heb je ter afsluiting iets leuks te melden anders wordt dit zo zwaar? 
O sorry. Nou, mijn uitgangspunt is dat we als tuincommissie dienstbaar moeten zijn aan het geheel, 
we zitten er niet voor onszelf! 
Weer zo zwaar, kan het effe anders? 
Nou begrijp ik pas wat je bedoelt, denk ik. Okay. Elke keer als ik op Breeveld ben geniet ik van de 
sfeer, de mensen en mijn tuintje. In het Praathuis heb ik naast serieuze gesprekken vaak heel veel 
plezier met een aantal van die tuingasten. Soms zelfs zo dat mijn lachspieren het niet meer 
aankunnen. Dit overkomt me vooral wanneer ikke de Limburger die ene Amsterdammer ontmoet. 
 
Laten we dit gesprek hiermee afronden. Bedankt. 
Ook bedankt. 
 
Jan Klee 
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Drukte op   ‘Ons Stekkie’. 
Wat een voorjaar hebben we, niets is ons bespaard gebleven.  De ene week sneeuwt het en komt de 
temperatuur nauwelijks boven nul, een week later lopen we in de korte broek en wordt de eerste 
zomerse dag 25+ aangetekend.   

Aanvankelijk wilde het helemaal niet 
vlotten op de tuin, door de kou van 
april ging de groei er helemaal uit.   

En toen kwam mei: de eerste week 
lijkt het wel zomer! Je ziet alles 
groeien en ik heb zelfs al slabonen 
ruim boven de grond gesignaleerd. 

Toch moeten we nog even op onze 
tellen passen met zaaien en planten; 
de ijsheiligen liggen op de loer.  Zojuist 
heb ik het weerbericht gehoord en alle 
zenders voorspellen een koude 
Pinksteren met temperaturen 
nauwelijks boven de 10 graden. 
Maar goed, afwachten wat het wordt. 

Alle tuinen op ons complex zijn weer volledig in gebruik.  Hier en daar zien we dat er ver/gebouwd 
wordt. Ook wordt op diverse plaatsen de verfkwast ter hand genomen.  En hier en daar wordt wat 
gesloopt. 

De jaarlijkse  opruimdag  is weer voorspoedig verlopen. Vier  volle aanhangwagens zijn afgevoerd 
naar de vuilstort waarvan twee met snoeihout en tuingroen.  Met een aantal “helpende handen”was 
de klus snel geklaard en om één uur was alles weer netjes. 

Over opruimen en afval wil ik nog het volgende  memoreren: Het is de bedoeling dat elke tuinder 
zijn/haar eigen vuil of afval wegbrengt. Mocht een tuinder een keer veel afval hebben en zelf geen 
vervoer, dan is het in overleg met de tuincommissie mogelijk hierbij hulp te krijgen.  Hieraan zijn 
echter wel enige onkosten verbonden.   

Volgend weekend  (14 mei) hebben we onze plantjesmarkt weer, hopen we maar dat al die 
weerprofeten het mis hebben en het weer meevalt! 

Op 14 juni krijgen we weer bezoek van een aantal bewoners van zorgcentrum Weddesteyn.  We 
gaan met deze mens bij goed weer ook de tuinen op ons complex bekijken.  En natuurlijk 
pannenkoeken eten en  ’s-middags wandelen door het sportpark en wat drinken.  We  hopen dat het 
weer ons goed gezind is en  dat het voor deze mensen een onvergetelijke dag wordt.   

Het tuinseizoen is nu echt begonnen en ik hoop en verwacht dat we ook dit jaar weer met goede 
oogsten en mooie tuindagen ons kunnen vermaken. 

Klaas van Amerongen. 
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Goede buren, slechte buren    

Wat kan er nu eigenlijk wel en niet naast elkaar in de moestuin? Bij het combineren van 

gewassen willen we natuurlijk dat onze planten in de moestuin een gunstige invloed op 

elkaar hebben.  

 

Sommige planten stoten door middel van geur insecten af voor hun buren of geven verkeerde 

stoffen door via de wortels. Door de geur die de planten afgeven kunnen ze elkaar versterken of 

juist verzwakken. Denk maar aan de afrikaantjes (Tagetes patula) die wortel aaltjes voor hun buren 

afstoten. Zo zie je maar, ook in de tuin heb je “goede en slechte buren”. 

 

Wat kan er wel en niet naast elkaar in de moestuin? 

Door het op de juiste manier combineren van verschillende gewassen in de moestuin kun je 

sterkere planten opkweken en een betere oogst overhouden. De combinaties waar je rekening mee 

moet houden bij het teeltplan hebben wij voor jou op een rij gezet.  

Bron:Tuinen.nl 

Gewas soort Goede buren (wat kan wel) Slechte buren (wat kan niet)   

Aardappels 

Afrikaantjes, bloemkool, bonen, 

dille, erwten,karwij, knoflook, 

koolrabi,  koolsoorten, mais, 

mierikswortel, munt,  oost-

indische kers, pepermunt, 

sluitkool, spinazie, spruiten, 

suikermais 

Framboos, 

komkommers,pompoenen, 

selderie, tomaten, ui 

zonnebloemen 

 Aardbeien 

Borage, kropsla, knoflook, 

peterselie prei, radijsjes 

stambonen, spinazie, tijm,tomaat, 

ui, veldsla 

bloemkool, broccoli, 

komkommer, Koolsoorten, 

spruiten 

 Andijvie 

Koolsoorten, knolvenkel, prei, 

sluitkool, stokbonen, tomaat, 

venkel 

  

 Asperges 
Komkommer, kropsla, peterselie, 

pluksla, tomaten 
Knoflook, uien 

 Bieten  

Dille, karwij, knoflook, 

komkommer, koolrabi, 

koolsoorten, koriander, uien 

Aardappels, spinazie, stokbonen 

Bloemkool Bonen, dille, oregano, selderij 
Aardappels, aardbei, erwten, 

tomaat 
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 Bonen 

Aardappels, aardbei, 

erwten,tomaat, aubergine, 

bonenkruid, komkommer, 

selderij, sluitkool, pompoenen, 

rozemarijn, salie, suikermais 

Bieslook, knoflook, prei, sjalot, ui, 

venkel 

 Broccoli 
Dille, kamille, rozemarijn, salie, 

selderij 

 Aardbei, Oost-Indische kers, 

oregano, tomaat 

  

 Courgettes 
Mais,Oost-Indische kers, sla, 

stokbonen, uien 
Aardappels, komkommer 

 Erwten 

Bieten, bonen, courgettes, dille, 

knolvenkel, komkommer, 

koolrabi, koolsoorten, kropsla, 

radijs, wortel 

Aardappels, bonen, knoflook, 

prei, ui 

 Knoflook 

Aardbeien, bieten, frambozen, 

lelies, rozen, tomaten, 

vruchtbomen, wortels 

  

Erwten, koolsoorten, stokbonen 

 Knolvenkel 

Dille, knolvenkel, komkommer, 

kool, koriander, kropsla pluksla, 

veldsla, witlof 

  

Bonen, tomaten 

 Komkommer 

Bonen, bieten, dille, erwten, 

knolvenkel, kool, koriander, 

kropsla, mais, prei, selderie, uien 

Aardappel, radijsjes, tomaten 

 Koolrabi 

Aardappel, asperges, bietjes, 

bonen, erwten, kropsla, 

schorseneren, selderie, spinazie 

  

 Koolsoorten 

Aardappels, andijvie, bieten, dille, 

erwten, kamille,karwij, 

koriander, kropsla, pepermunt, 

pluksla, prei, spinazie, tomaten 

Aardbeien, mosterd, knoflook, 

uien 

 Kropsla 
Aardbeien, asperges, bieten, 

bonen 
  

 Mais 

Aardappels, bonen, courgettes, 

komkommer, kropsla, 

pompoenen, tomaten 

Bieten, selderie 
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 Pluksla/snijsla 

Asperges, bieten, dille, 

knolvenkel, knoolsoorten, 

radijs,rammenas,schorseneren, 

tomaten 

  

 Prei 

Erwten, koolrabi, koolsoorten, 

kropsla, Oost-Indische kers, 

schorseneren, selderie, uien, 

wortels 

Bonen,erwten 

 Radijsjes/rammenas 

Bonen, erwten, koolrabi, 

koolsoorten, kropsla, oost-

indische kers, snijbieten, 

spinazie, tomaten, worteltjes 

 Komkommers 

Schorseneren Koolrabi, kropsla, pluksla, prei   

Selderij 

Bloemkool, kamille, 

komkommers, koolrabi, 

koolsoorten, prei, stambonen, 

tomaten 

Aardappels, kropsla, mais 

 Snijbieten 
Koolsoorten, radijs, rammenas, 

worteltjes 
  

 Spinazie 

Aardappels, aardbeien, bieten, 

koolrabi, koolsoorten, radijs, 

rammenas, stokbonen, tomaten 

  

 Stambonen 

Aardappels, bieten, bonenkruid, 

komkommers, koolrabi, 

koolsoorten, kropsla, selderie, 

tomaten 

Erwten, knoflook,knolvenkel, 

prei, uien 

 Uien 

Aardbeien, bieten, bonenkruid, 

dille, kamille, komkommers, 

witlof, wortel 

 Bonen, erwten,koolsoorten 

 Witlof 
Bieten, knolvenkel, kropsla, 

stokbonen, tomaten, worteltjes 
  

 Worteltjes 

Bieslook, dille, erwten, knoflook, 

pluksla, prei, radijs, rammenas, 

rozenmarijn, salie, schorseneren, 

snijbieten, tomaten, uien, witlof 

  

 Zonnebloem Komkommers  Aardappels 
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DAHLIA’S  
De bekendste moestuinplant is wel de dahlia. Sinds mensen heugenis komt deze prachtig bloeiende plant 
voor op vele tuincomplexen.  Vroeger werd de dahlia vooral gekweekt als  middelhoge plant met een 
bloem met stevige steel als snijbloem . Tegenwoordig  is het aanbod van knollen zodanig groot dat ook 
vele andere cultivars op de volkstuin te zien zijn. 

Van oorsprong tot heden. 

Dahlia’s komen van oorsprong voor in Mexico.  De Spaanse lijfarts van 
koning Philips de tweede onderzocht in diens opdracht tussen 1570 
en 1577 de flora en fauna van Nieuw Spanje (Mexico) Deze vond  en 
beschreef planten, die door de Azteken “ acocotli” en “cocoxochitl” 
genoemd  werden.  Ze waren dubbel en hadden veel  kleuren en met 
dubbele of vele kransen lintbloemen die cirkels vormen.  Deze plant 
zou pas veel later, pas rond 1790, de naam dahlia krijgen, vernoemd 
naar de Zweedse botanicus Andeas Dahl.  Deze had overigens 
nauwelijks iets met de dahlia te maken. Vanaf die tijd werd de dahlia 

meer en meer  gekweekt, soms met verbluffend resultaat.  Tussen 
1820 en 1860 was er een Europese  dahliarage.  Er waren veel tentoonstellingen en voor sommige cultivars 
werden enorme bedragen neergeteld. (tot zelfs 500 pond per bloem) .   Daarna raakte de dahlia een beetje 
uit de gratie bij de gewone tuinder; men vond het een tentoonstelling bloem,  te statig en te pretentieus.  
Vanaf begin 20 ste eeuw komt de dahlia opnieuw in de belangstelling.  Vele kweker proberen nieuwe 
variëteiten te kweken en zo ontstaan de verschillende soorten dahlia.   In 1918 wordt de Nederlandse 
Dahlia Vereniging opgericht.  In 1936 zijn meer dan 30.000 cultivars van dahlia’s beken en benoemd. De 
verenigingen organiseren jaarlijks tentoonstellingen en keuringen.  Ook zijn er jaarlijks dahlia corso’s in 
diverse plaatsen in ons land, onder andere in Vollenhove, Lichtenvoorde en Zundert .  Nederland 
exporteert per jaar zo’n 50 miljoen  dahliaknollen.  In 2004 zijn al meer dan 50.000 variëteiten bekend, veel 
van deze  planten zijn niet meer in cultuur.  Vanaf 2004 lijkt er weer een echte dahliarage te ontstaan.   

De tuindahlia 

De dahlia behoort tot de familie van de samengesteld bloemige, de 
asteraceae of composietenfamilie.  De oorspronkelijke( 35 soorten)  vaste 
planten of halfheesters komen voor in de bergen van Mexico en Colombia  
Er zijn duizenden variëteiten bekend van de dahlia. De tuindahlia komt 
van de dahlia variablis.  In de loop der jaren zijn door kruising en kweek 
duizenden verschillende dahlia cultivars  ontstaan.  Om toch een beetje 
inzicht te houden heeft men de dahlia in 10 groepen verdeeld. (In 
Amerika zijn ze in 19 groepen verdeeld, maar daar is alles groter) In 
Nederland zijn de volgende groepen het meest bekend.  De cactus en 
semi cactus groep, de bloem is wat stekelig en lijkt op een cactus.  De bal 
groep, de bloem lijkt op een iets afgeplat  bolletje  Is de bal van de bloem 
kleiner dan 6 centimeter in doorsnee, dan hoort  de plant tot de  pompon 
dahlia groep. Dan is er de decoratieve groep,  de bloemen variëren van 
een paar centimeter tot meer dan 30 centimeter groot. De bloemblaadjes 
zijn wat afgeplat of spits of bol .  Je hebt dan ook nog de enkelbloemige 

groep, de anemoonbloemige groep, de halskraag groep, en de waterlelie groep. Tenslotte de overige 
groep,   deze groep omvat eigenlijk alle variëteiten die niet in één van de andere groepen in te delen is. 

 

Red pigny, semi cactus 

Alfred Grille, cactus groep 
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De verzorging  van de dahlia. 

De  tuindahlia houdt van goede voedzame grond.  De grond moet niet te vast zijn en ook niet te zuur. 
Vanaf april kan de knol in de grond geplant worden. Tegen de tijd dat de jonge scheuten boven de grond 
komen is de kans op nachtvorst vrijwel nihil. Mocht er onverhoopt toch nachtvorst voorspeld worden, dan 
moet de jonge plant beschermd worden. Dit kan door er een emmer of grote bloempot overheen te 

plaatsen.  Houdt ook in de gaten dat slakken dol zijn op de jonge 
blaadjes van de uitlopende plant.  Vanaf juli tot diep in de herfst geeft 
de dahlia afhankelijk van de soort prachtige bloemen. Wel is het zaak 
om de uitgebloeide bloemen te verwijderen, daar zich anders zaad 
gaat vormen en stoppen met bloeien. De dahlia kan niet tegen vorst.  
Als in de herfst de eerste nachtvorst optreedt, dan zullen de bladeren 
zwart kleuren. Dan is het tijd om de plant op ongeveer 40 centimeter 
in te korten.  In november worden de knollen dan uit de grond 
gehaald en een beetje schoongemaakt. Als de officiële naam van de 
dahlia (variëteit) nog bekend is  kun je aan de knol een label met de 
naam erop doen. De knollen overwinteren het best  op een tochtvrije 
plaats  bij een temperatuur rond de acht graden.  Ze kunnen bewaard 
worden in grof zaagsel of turfstrooisel.  

 
Vermeerderen. 

Dahlia’s kunnen op diverse manieren vermeerderd worden.  In 
de handel is zaad van dahlia’s te koop. Uit het zaad komen 
verschillende variëteiten en bloeien hetzelfde jaar nog. Als je 
zaad van eigen dahlia’s hebt genomen is de kans klein dat je een 
zelfde plant terug krijgt.  

Met “stekken” van de plant houdt je wel dezelfde dahlia.  
De stekken worden in het vroege voorjaar genomen van de knollen die speciaal hiervoor tijdig op een 
warme plek is gezet. Zodra de uitlopers een lengte van ongeveer 8 centimeter hebben snijdt men ze af en 
plant ze in goede stekgrond. Vanaf half mei kunnen de stekken dan buiten ge plant worden.   

Je kunt de knol van de dahlia ook delen.  Denk er aan dat de knollen zelf geen ‘ogen’ hebben dus niet 
uitlopen. Bij delen  moet altijd een stukje van de oude stengel  aanwezig blijven.  Op de rand van knol en 
stengel bevinden zich de ‘ogen ‘ die  uitlopen.  Dit delen kan  het beste in  februari/maart gedaan worden. 
Deze informatie is slechts een voorbeeld van hoe en wat.  Zo heeft elke kweker zijn eigen manier van 
vermeerderen.   

Bovenstaand stukje is maar een heel beperkte beschrijving van onze moestuinplant. Wil je meer weten kijk 
dan eens op internet, er zijn diverse interessante websites, o.a.  www.zeelanddahlia.nl en 
www.denederlandsedahliavereniging.nl .  Mijn informatie heb ik gehaald uit de vele tuinboeken uit mijn 
voorraad enen eigen ervaringen.  De foto’s zijn van dahlia’s uit eigen tuin en van het internet (gratis 
afbeeldingen). 

Voor wie echt meer wil weten over de dahlia raad ik aan het boek “ Dahlia’s 250 cultivars in woord en  
beeld”  van Hanneke van Dijk eens te lezen. (ISBN 90-5897-401-4 uitgeverij Terra)  
 
Klaas van Amerongen 

Gemengd, decoratieve groep 

knol met uitlooppuntjes 
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