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den gegoten dan in april en de eerste 
twee weken van mei, maar dat nemen 
de dames er graag bij. Alle tuintjes ogen 
piekfijn en frisgroen, en sommigen 
maken zelfs al plannen voor volgend 
jaar.
Wilt u de tuintjes zelf eens bekijken? 
Dat kan op 9 en 10 juni van 10 tot 18 
uur. U krijgt er zelfs een gratis kop soep.  
De Kromme Riek bevindt zich achter de 
bibliotheek en de Delhaize in de Monni-
kenhofstraat in Berendrecht.
www.opentuinenvijverweekend.be
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eerSte Sla waS heel lekker

Anneke stond op de wachtlijst, maar kreeg rond 20 
mei toch nog een tuintje toegewezen omdat iemand 
had afgehaakt. “Ik heb al hard gewerkt om mijn ach-
terstand in te halen. Alles is geplant, nu moet het 
groeien. Ik heb hier echt zin in. Laat je zonen dat toch 
doen, zeiden ze tegen mij, maar ik denk er niet aan. 
Ik heb een inspannende job, tuinieren geeft me rust. 
Het helpt me mijn hoofd leeg te maken en het herin-
nert me aan het tuintje dat mijn vader vroeger had 
aan de Desguinlei in Antwerpen. Als kind ging ik er 
graag elk weekend mee naartoe. Nu werk ik in de 
stad, maar ik woon vlakbij de tuintjes.”

Ghislaines tuin ligt vlak bij de ingang en oogt kraak-
net. De aardbeiplanten zijn omringd door een bed 
van stro waar de talrijke vruchten op rusten, zodat 
die geen last hebben van vocht en gaan rotten. Hele-
maal zoals het hoort.  “Ik ben zelf verrast door het 
goede resultaat. Ik wied geregeld en geef af en toe 
wat extra mest, maar toch sta ik versteld hoe goed het 
gaat. Ik heb ook al sla geoogst. Achteraan heb ik een 
vrij grote hoeveelheid aardappelen gezet, omdat ons 
is verteld dat die het goed doen op vrij arme grond 
zoals hier.  Vooraan heb ik net als Sandra een insec-
tenhotel gezet, gericht naar het zuiden.”

Chris, iets later begonnen dan de dames van het eer-
ste uur, heeft gekozen voor een originele invulling 
van haar tuintje. Er staat bijvoorbeeld zonnewortel, 
zowel familie van de zonnebloem als van de aard-
peer. “De knollen kunnen worden gegeten als ver-
vanging van aardappelen.” Chris kocht Oost-Indi-
sche kers vanwege de mooie bloemen, maar leerde 
intussen dat dit ook heel lekker is in slaatjes. Mentor 
Marcel legde haar uit dat je aardappelen die zijn 
geschoten in de grond kan stoppen, en dat er meestal 
wel een nieuwe plant van komt. “Dat heb ik dus ook 
geprobeerd.  En vooraan zaaide ik goudsbloemen.”

Toen de tuintjes van De Kromme Riek werden toege-
wezen, belandde ook Anita op de wachtlijst en stelde 
zij zich er tevreden mee haar dochter Gitte te helpen. 
Nu is het toch gelukt, en Anita ging aan de slag.  
Erwten en bonen zijn afgedekt met een net, en verder 
staan er savooien, broccoli, radijsjes, prei, sla, cour-
gettes, paprika’s... Er is ook een onverwachte gast 
opgedoken in haar tuin. “Ik heb compost gebruikt 
van een hoop waar we vorig jaar een grote pompoen 
op hebben gegooid. De plantjes die nu opduiken, 
komen uit pitten van die plant, denk ik. Ik ga er een-
tje laten groeien om te zien wat er van komt.”

Peggy bracht haar dochters Sinne en Lina mee om de 
jonge planten te gieten. Hoeveel elke groentesoort 
nodig heeft, kunnen de meisjes makkelijk zien op de 
naambordjes bij de rijen: één druppel naast de naam 
betekent weinig water, twee wat meer, drie behoor-
lijk veel.  Hier zijn de radijsjes al geoogst en op, en van 
de spinazie is ook al duchtig gesnoept.
Een koolwitje dartelt rond haar kolen. “Mooi hé”, 
lacht Peggy. Tot ze hoort dat het schattige vlindertje 
eieren legt waar uiteindelijk rupsen van komen die 
aan haar plantjes zullen knabbelen. “Jaag hem maar 
weg”, roept ze naar de meisjes. 

“Marcel heeft ons uitgelegd dat je na vier rijen groen-
ten best een paadje legt, en die raad heb ik gevolgd”, 
zegt Sandra.  “Volgend jaar ga ik mijn groenten wel 
wat dichter bij elkaar zeten en ik ga de hoeveelheid 
radijsjes wat verminderen. De sla was een succes. We 
hebben al acht kroppen op.” Vooraan in haar tuintje 
is een insectenhotel geïnstalleerd: een minihuis met 
dak waarin holle takjes werden gestoken om onder-
dak te bieden aan o.a. solitaire bijen en wespen. 
Insectenhotels zijn ideaal om bestuivers aan te trek-
ken voor je groenten. Om de mieren te weren, legde 
Sandra een paar staven koper. “Tot nu toe werkt het.”

Gitte is in de weer met een gieter en loopt over en 
weer naar de waterpomp die vrolijk piept. “Nu  mama 
een eigen tuin heeft, zal ik het hier zelf moeten gaan 
doen”, lacht ze. “Ik moet toegeven dat mijn aandeel 
tot nu toe beperkt was.” Alles oogt hier groen en 
gezond, vooral de savooien staan pront te krullen. 
Het assortiment wordt aangevuld met paprika, 
tomaten, erwten, venkel, ajuin en broccoli.  Ook de 
radijzen, die bij De Kromme Riek in bijna geen enkele 
tuin ontbreken, zijn enthousiast in de groei gescho-
ten. Iets te enthousiast weliswaar, want onder het 
weelderige loof hangen nauwelijks radijsjes.

“5” staat op een groengeschilderd silhouet van een 
bloemetje, achteraan in de tuin van Veerle. Zo ziet 
iedereen dat zij tuintje nr. 5 heeft. De andere dames 
vinden dat wel knap. 
 Veerle zette verschillende koolsoorten bij elkaar.
 Met haar radijsjes heeft ze een luxeprobleem: ze zijn 
te groot en te dik geworden. “Nu zijn ze waarschijn-
lijk niet meer zo lekker.” Zij is één van de weinigen die 
ook fruitsoorten heeft gezet. Achteraan in haar tuin-
tje staan kruisbessen en witte en rode aalbessen. Ze 
zette ook wat rode biet. “Binnenkort heb ik wat meer 
tijd, dan ga ik hier zeker nog meer kunnen zijn.” 

“Ik heb een probleem met de radijsjes”, lacht Cyn-
thia. “Ik heb veel loof, maar geen knolletjes.” De 
courgettenplantjes staan er een beetje sip bij, maar 
ook hiervoor werd raad gevraagd aan Marcel. “Daar-
achter heb ik pastinaak gezaaid. Mijn huisgenoten 
zijn erniet gek op, maar ik wel. Dus staat hier ook een 
rijtje.”  Op de grens met haar buurtuintje werden een 
paar plantjes suikermaïs gezet, ook heel lekker. 
“Vooraan staat een rijtje stinkers (Afrikaantjes), 
gezaaid door de tuinbouwafdeling van Zonnebos, de 
school waar ik les geef. De look heb ik wat te vroeg 
geplant. Misschien moet dat na de zomer opnieuw.” 

Dames kunnen het
1

4

7

2

5

8

3

6

9
27

Tu
in

  
   z

aT
er

d
ag

 2
 e

n
 z

o
n

d
ag

 3
 ju

n
i 2

01
2


