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Volgend jaar minder courgettes 
planten, daar zijn zowat alle 
dames van de eco-buurttuin 
De Kroeme Riek in Berend-
recht het over eens. De 
oogst is rijk, hun culinaire 
inspiratie om de groente 
op nog een andere  
manier te gebruiken 
raakt uitgeput en de 
diepvriezers zitten 
vol. De tuin produ-
ceert een overvloed 
aan kolen, bonen, 
tomaten, aardap-
pelen, zelfs  
cavaillon-meloentjes...

Een paar weken geleden kreeg de buurttuin 
op een onbewaakt moment ongewenst 
bezoek. Vandalen besloten een potje te voetbal-
len met tomaten en pompoenen en gingen er 
vandoor met aardbeien. Spijtig en hopelijk 
eenmalig. Maar voor de rest is er niets  
dan lof voor dit initiatief. Tijdens de  
zomermaanden werd volop geoogst, 
gesmuld, ingevroren en opgelegd. 
De balans wordt opgemaakt, en er 
worden al plannen gemaakt voor 
volgend jaar. “Bij veel mensen zaten 
er maden in de wortelen, en de 
tomaten werden getroffen door de 
aardappelplaag, daar moeten we 
volgend jaar preventief op wer-
ken”, zegt Sandra De Koning.
Heel wat tuiniers hebben nu 
een idee van de opbrengst van 
sommige planten, zoals de over-
vloedige oogst van een courgetteplant. “Eén of 
twee planten in één tuintje is meer dan genoeg”, 
is de algemene opinie. Het is nu wachten op de 
smaak van twee niet-courante groeten: het 
suikerbrood en de zonnewortel.

 Chris en dOChter Karen 

Wachten op zonneWortel

 Cynthia, björn en arne 

zoon gaat voortuin inpalmen

Dochter Karen komt Chris vanavond helpen gieten. In 
dit tuintje vallen vooral de hoge zonnewortel-planten 
op. Chris maakt zich een beetje ongerust over de 
opbrengst. “Normaal gezien zouden de planten moe-
ten hebben gebloeid in juni, maar ik heb nog geen 
spoor van bloemen gezien. En de knollen zouden in 
oktober klaar moeten zijn om te oogsten... ik ben 
benieuwd.” De Oost-Indische kers tegen haar tuin-
afsluiting is niet alleen decoratief. “Ik heb blaadjes en 
bloemen al gebruikt in slaatjes.” De schijfjes aardap-
pel die ze in de grond stopte, hebben flinke planten en 
een goede oogst opgeleverd.

Cynthia en haar gezin genoten van een thuisvakantie, 
en ze brachten heel wat tijd in de tuin door. Haar oogst 
is indrukwekkend: “12 kg selder, 6 kg prei, 8 kg wor-
telen, 4 kg courgettes, wel 50 kroppen sla...” Haar 
zonen Björn en Arne oogsten nu rode kool en... cour-
gettes! “Björn is helemaal gewonnen voor tuinieren. 
Hij heeft gevraagd of hij onze voortuin mag omspitten 
om er een groentetuintje van te maken. Daar staat nu 
toch maar wat verpieterd gras, dus hij mag het gerust 
proberen.” Intussen controleert Björn of de maïs- 
kolven al dikker worden en geeft hij zijn broer instruc-
ties. Hij wordt een echte tuinman.

Minder courgetten!
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