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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 mei  2017. 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jan.grimbergen37@gmail.com 
Secretaris : Simon Veenis tuin 88 tel: 414147 
e-mail: simon@veenis.net 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst. Jaap Grimbergen tuin 103 tel 
210179 -mail: fam.grimbergen@casema.nl  
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
       Jaap Grimbergen zie boven ( TD) 
Potgrond Jaap Grimbergen ( zie boven) 
Aanhanger   Jan Stavleu, tuin 104, Mendeldreef 21, 
Lisse. Tel. 416015. 
Kopij Com-post Corrie Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Garant zaden: Jan Stavleu tuin 104 tel: 416015 
Louis de Haas tuin 63 tel. 411425 
Mest Kees v.d. Weiden Middenweg 22a tel. 0252 
211236 
Sloten Schoonmaken John de Rooy Hillegom tel 0252 
515517 
Kopij voor het juli 2021 nr. inleveren voor 15 juni 
2021. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Maart roert zijn staart en april doet wat het wil. Twee 
oude gezegdes die maar al te vaak voorkomen zoals ook 
nu weer. 
Hoewel de lente officieel is begonnen kregen we toch af 
en toe te maken met weer dat meer aan de herfst doet 
denken.  
Als men echter door de streek rijdt ziet men dat de bollen 
zich van koud weer niets aantrekken want de narcissen en 
de hyacinten staan alweer in bloei. Zo ook merkt men op 
ons perceel dat de leden er weer volop zin in hebben en 
men bezig is met de vroege zaken te zaaien of te planten. 
Iedereen die compost besteld had is ook prima aan zijn of 
haar trekken gekomen want er was weer dik voldoende. 
Zo zien we maar weer dat het elk jaar een plezier is om 
een tuin te hebben want beslist in deze onzekere tijden is 
het een mooie bezigheid. Zo direct als het weer warmer 
wordt zal ook het interesse nog toenemen want andere 
bezigheden blijven vooralsnog zeer beperkt. Binnenkort 
zal ook( al heeft men dat nu nog niet nodig) de pomp 
weer aangesloten worden en is er weer een mogelijkheid 
om van deze service gebruik te maken. Denkt u wel aan 
de regels om de slangen die over het pad lopen plat en 
recht over het pad te laten lopen. Verder bij meer bezoek 
op de tuin zal ook weer meer gebruik gaan worden 
gemaakt van de toiletten. Wij hebben 4 leden bereid 
gevonden om deze bij toerbeurt schoon te houden en daar 
zijn we erg blij mee. Alleen vragen we onze leden 
dringend om deze toiletten te behandelen zoals thuis. Als 
u hiervan gebruik heeft gemaakt kijk dan even of de pot 
schoon is en er geen rondvliegend toiletpapier is en het 



3 
 

 Com-post          20e  jaargang  no.2     april   2021 
 

bakje schoon is. Dat helpt al bijzonder en zijn gewoon 
dingen die men thuis ook nakijkt. Uiteraard als er nog 
meer leden zijn die hiervoor bereid zijn mee te doen zijn 
we daar natuurlijk zeer dankbaar voor en bedenk wel het 
is een kwartier werk.  
Wat voor het bestuur een probleem is, is de jaarlijkse 
Algemene Jaarvergadering. Wij als bestuur kunnen 
bestuursvergaderingen houden maar als er zaken zijn die 
ook deels besproken en vastgesteld moeten worden door 
de leden dan hebben deze ALV toch echt nodig. 
Gelukkig wordt er volop gevaccineerd en laten we hopen 
dat daardoor een aantal van deze beperkingen kunnen 
worden afgeschaft en we weer terug kunnen naar 
normale zaken. Franco heeft op de site aangegeven dat de 
aardappels dit jaar op het middelste stuk moeten worden 
gepoot. Uw weet hoe belangrijk het is zich aan deze 
regels te houden in verband met de vervelende 
schimmelziekte. 
Rest mij verder nog te hopen op een goed tuinjaar met 
prima resultaten en een snel einde aan de corona 
epidemie. 
Tot de volgende keer. 
Jan Grimbergen.   
 
Planten willen ook graag eten!! 
Het voorjaar is begonnen en men wel weer graag in de 
tuin aan het werk en men hoopt op een goede oogst in de 
zomer en de herfst. 
De planten willen wel maar mag je iets van hen 
verwachten wanneer je niet goed voor hen zorgt? Ik denk 
het niet. 
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De compost is op de tuin gebracht en door de bovenlaag 
van de grond gewerkt. Natuurlijk hebben wij de grond 
niet omgespit maar de grond los gemaakt tot maximaal 
zo’n 12 – 15 cm. 
De compost is organisch materiaal maar de 
voedingswaarde van compost is niet erg groot maar voor 
het bodemleven en de grondstructuur van enorm belang. 
De gemiddelde voedingswaarde ( stikstof, fosfor en kali) 
zal zo’n 6 % bedragen.  Dat lijkt laag maar de 
voedingswaarde van  rundermest is niet veel groter. 
Koemestkorrels hebben een  voedingswaarde van 3N – 
2P – 3,5 K ( stikstof fosfor en kali).  Kippenmestkorrels 
hebben een waarde van 4 – 3 – 3. Zij hebben een iets 
hoger waarde in de stikstof en de fosfor maar een lagere 
waarde in de Kali. 
Waar dienen deze meststoffen voor. 
Stikstof is van belang voor de bladontwikkeling en de 
stengels, voor de groei dus. Tevens gaat het geel 
verkleuring tegen ten gevolge van een stikstof tekort.  
Fosfor dient voor de wortel, bloem en vrucht 
ontwikkeling. 
Kali zorgt voor  de stevigheid en voor dikke vruchten en 
knollen.  
Verre weg het beste is het om deze meststoffen te geven 
in een vorm toe gelaten in de biologische tuinbouw.  
Stikstof is te koop in de vorm van bloedmeel en bevat 
14% organisch gebonden stikstof. 
Fosfor is te koop in de vorm van beendermeel. De 
voedingswaarde is 6 N en 16 P. Beendermeel geeft een 
rijke bloei en oogst. 
Kali is te krijgen in de vorm van Potas. De 
voedingswaarde is N2 en K 20.  Potas is een ideale 
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meststof voor tomaten, aardappels, uien, kolen en 
knolgroenten. 
Je kunt natuurlijk ook kunstmest geven maar bedenk dan 
wel even dat je veel ballaststoffen geeft waar de plant 
eerder nadeel dan voordeel aan heeft. De meststof 12 – 
10 – 18 heeft 40% voedings- en 60% ballaststof in de 
vorm van zouten. 
Bij het geven van kalk moet men er wel rekening mee 
houden dat kalk er voor zorgt dat organische stof sneller 
wordt afgebroken en onze veengrond bestaat voor een 
belangrijk deel uit organische stof. 
Dit houdt in dat men elk jaar voldoende nieuwe 
organische stof moet aanbrengen. 
Veel succes met de tuin en laten wij hopen een goede 
oogst. 
Wim Grimme oud tuinbouwdocent. 
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Trillium – Boslelie 
 
In mijn tuin (27B) staat mijn verzameling aan bijzondere 
planten, naast cyclamen ook Trillium. Deze lijken op het 
eerste gezicht op Paris, maar zijn van een andere familie, 
de  Liliaceae. Kenmerkend en makkelijk herkenbaar zijn 
de steeds drie bladeren overal in/aan de plant en bloem.  
Trilliums komen voor in heel Noord-Amerika van het 
noordoostelijke Canada tot de zuidwestelijke VS. Er zijn 
daar rond 35 soorten. In delen van Asia, Japan en 
Kamschatka, zijn er maar 7-8  soorten.    
Op de website www.plants.usda.gov kan men de 
verspreiding in de VS vinden.  
 
De inheemse naam in de VS is “wake-robin”.  
Trillium grandiflorum is het meest bekende Trillium en 
ook de officiële plant van de provincie Ontario (Canada).   
Er zijn enkele boeken over Trilliums. Frederick J. Case 
en zijn vrouw Roberta B. Case publiceerden in 1997 het 
boek “Trilliums”  met beschrijvingen en mooie foto's.  
Hermann Fuchs publiceerde rond 2010 zijn boekje 
“Trillium – Waldlilie, Wachslilie und Dreiblatt”.  
Trilliums zijn te koop bij een aantal Britste kwekers, 
maar ook in Nederland o.a. bij Nijssen in Heemstede. Ze 
zijn wel prijzig, vanaf € 3,50 tot € 35 per plant. 
 
Trilliums bloeien in het voorjaar en zijn dormant (in 
rustfase) in herfst en winter. Normaliter willen ze een 
pauze met vorst tijdens de winter, behalve de soorten in 
het zuiden van de VS. Dat is de laatste jaren lastig in ons 
gebied, want de temperatuur was zelden onder nul graden 
voor langere tijd. Te nat grond en te veel regen laten de 
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plant (rhizoom) rotten. Ik hou de meeste Trilliums in 
potten en bescherm hem met afdekkingen tijdens de 
herfst en winter.  
Zoals de naam Trillium (tri – drie) aantoont hebben zij 
een drievoud aan bladeren, kelkbladeren en  
bloembladeren (kroonbladeren). Trilliums worden 
meestal ingedeeld in twee groepen: 
– pedicellate, de bloesem (bloem) heeft een eigen stengel 
en  
– sessile, de bloesem (bloem) zit direct op de bladeren  
(zie afbeelding). 

 
De kleur van de bladeren is van licht groen tot donker 
groen. De bladeren van de meeste Trillium sessile zijn 
bruin-olijfkleurig gevlekt (gemarmerd). 
Trilliums houden van schaduwrijk locaties met humusrijk 
grond. Vanuit de wortelstok (rhizoom) groeien in het 
voorjaar een of twee stengels. De bloeitijd van de meeste 
Trilliums is tussen maart en mei. In de natuur groeien ze 
in bossen met loofbomen met in het voorjaar voldoende 
licht en warmte en in de zomer voldoende schaduw. Ze 
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vormen hele koloniën en zaaien zich natuurlijk uit. 
Voor de tuinder is vermeerderen door zaad een langdurig 
proces. Het duurt tussen 4 en 6 jaar tot de eerste bloei. In 
de hele tijd moet men de potten in de gaten houden: 
voldoende vochtigheid in de zomer om te verhinderen dat 
het rhizoom(tje) uitdroogt en niet te veel nattigheid in de 
winter tegen de rot. Een andere manier is de punt van het 
rhizoom in de herfst te verwijderen, het sneevlak te 
desinfecteren en dan hopen, dat slapende ogen 
geactiveerd worden. Deze manier heb ik zelf nog niet 
geprobeerd. 
 
Hier nu verschillende soorten uit de pedicellate groep. 
Trillium grandiflorum: witte bloembladeren en lange 
gele meeldraden. Grandiflorum betekent “grote bloem”. 
Er is een variëteit forma roseum en ook een gevulde soort 
forma flore pleno 
Trillium nivale: witte bloembladeren met gele 
meeldraden, plant is klein in vergelijking met de anderen 
soorten 
Trillium sulcatum: purpur – kastanjebruine 
bloembladeren met licht roze meeldraden 
 
De bloem van de sessile groep zit op de bladeren en is 
meestal niet zo geopend als de bloem van de pedicellate 
groep.  
Trillium albidum: albidum betekent wit 
Trillium luteum: luteum betekent geel 
Trillium kurabayashii: bruin – rode bloembladeren, J. 
Freeman bevestigde het vermoeden van de Japanse 
bioloog  
M. Kurabayashi, dat de gevonden plant een nieuwe soort 
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zou zijn (1975). 
 
 
Foto’s van enkele Trilliums zijn op onze website en op 
facebook te vinden. Voor een rondleiding neem in het 
voorjaar contact met mij op. 
Foto’s zijn ook te vinden op de website van Carlton 
Denton, http://www.trilliums.co.uk. 
Bernd & Anita Lehmann 
 

Wie, wat , waar en hoe. 
( ingezonden o.a. door Henk v. Muiden tuin 66) 

Worteltjes. In april kun je starten met het zaaien van 
zomerworteltjes, de oogst begint dan in augustus. 

1. Wortels hebben losse grond  nodig. Op zangrond 
geen probleem op klei zul je zand of compost 
moeten toevoegen aan het teeltbed. 

2. Kies wortels die passen bij de grond. Korte of 
bolwortels passen bete bij zwaardere grond. 
Flakkeese worden wel 50 cm. Zo diep moet de 
grond dus ook los zijn. 

3. Wortels kun je niet verspenen. Zaai dus op hun 
uiteindelijke plek. 

4. Wortels groeien op oude kracht. Vooraf bemesten 
is niet nodig en kan zelfs risico op besmetting 
door wortelvlieg vergroten 

5. Dun de wortels uit, zodat de overgebleven wortels 
genoeg groeiruimte hebben. Je hoeft de jonge 
wortels daarbij iet uit te trekken. Je kunt alleen 
het loof afknippen. Op de geur van uitgetrokken 
wortels komt de wortelvlieg af. 
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Klein fruit. In mei moet je goed uitkijken dat je klein 
fruit voldoende water krijgt.  Breng nu ook een laag 
compost en mulch onder het fruit . Dat helpt 
vorkomen dat de bovenlaag van de grond uitdroogt. 
Bij te weinig vocht laten de struiken hun bessen 
vallen. Breng eerst goed uitgewerkte compost op en 
daarover een mulchlaagje ruiger materiaal. 
Bijen restaurant. Bijen hebben vooral een 
samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen 
nodig.. Een bloemmengsel inzaaien is een lekker 
voorgerechtje of dessert voor bijen .Bomen, struiken 
en vaste planten vormen de hoofdschotel. Vaste 
planten en bolgewassen komen elk jaar terug. Veel 
ervan zijn goed voor bijen b.v. anemonen, asters, 
krokussen en sneeuwklokjes. Goede bomen zijn 
pruim, appel, peer en kers. Een lege muur? Plant een 
kamperfoelie! Ook met bloemen in potten kun je 
bijen helpen; Bloeiende kruiden zoals lavendel, 
bieslook, rozemarijn en tijm  groeien goed in 
bloembakken. De tuinen van weldadigheid. De tuin 
van Lambert Sijens en zijn vrouw Jolanda Loonstra is 
gevestigd in Veenhuizen. In hun moestuin telen ze 
veel bijzondere rassen. Biologisch en biodivers door 
veel soorten te verzamelen hopen ze bijzondere 
groenten en aardappels te bewaren. Meer info: www. 
De tuinenvanweldadigheid.nl  
Sala di noci. ( Notenpesto)  ( 4 pers.) 
15 gr. Wit b roodkruim; 100 gr. Walnoten ( velletje 
verwijderd); 1 knoflookteen; 3 el geraspte 
Parmezaase kaas; 3 el olijfolie; 4 el ( zure) room; 
zout en peper. 
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Maak de noten samen met de knoflook in een vijzel 
of foodprocessor fijn. Week het broodkruim in een 
beetje melk of water en druk het vocht eruit. Meng 
het broodkruim en de noten met de parmezaan, de 
olijfolie en de room. Breng op smaak met peper en 
zout. Gebruik deze noten pesto als saus voor verse 
tagliatelle of gnocchi 
 

 
 
 
Bijen en hommels zijn onmisbaar in onze moestuin! 
   

Recepten 
Bloemkool gratin (4pers.) 
2 el boter; 1bloemkooltje ( ca . 600 gr) 100 gr. Pittige 
kaas; zout en peper; nootmuskaat ;100 ml kookroom en 1 
ei. Bereiden:  
Smeer een ovenschaal in met boter. Snijd de bloemkool 
in plakken en leg deze dakpansgewijs in de schaal. Strooi 
tussen de lagen wat kaas,  peper en nootmuskaat. Klop 
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het ei los met de room en wat zout en peper en giet dit 
gelijkmatig over de bloemkool. Bak de gratin in ca. 20 
minuten gaar en bruin in een voorverwarmde oven op 
200 graden. Lekker met een tartaartje of saucijsjes  
 
Venkel met feta. (4 pers.) 
4 venkelknollen; 2 tl citroenschil; 150 gr. Feta ; gehakte 
peterselie. Bereiden: 
Maak de venkelknollen schoon en snijd ze in stukken. 
Snijd de feta in blokjes. Verhit in een pan wat olie en bak 
hierin de venkel beetgaar. Vet een ovenschaal in en schep 
hierin de venkel. Bestrooi met de feta en bak deze in 20 
min. In een voorverwarmede oven op 200 graden. Lekker 
met pasta. 
 
Gegratineerde witte asperges met room en blauwe 
kaas      ( bijgerecht 4 pers.) 
Verwarm de oven voor op 180 graden. Snijd 400 gr kort 
gekookte asperges in gelijke stukken en verdeel ze over 4 
ingevette 1 persoons ovenschaaltjes. Verdeel hier 150 gr. 
blauwe kaas over in kleine stukjes. Klop een ei los met 
150 ml kookroom en wat zout en versgemalen peper. 
Giet dit over de asperges en zet de schaaltjes 15 min. in 
de oven. Lekker met aardappelpuree en een 
varkenshaasje. 
(Ik vind 100 gr. asperges per persoon wel een beetje krap  
C.G.) 
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Minstens 200 gram groente per dag! 


