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Het eerste tuinjaar van de ecotuin De Kroeme Riek 
in Berendrecht zit er op, en de dames zijn tevreden. 
“Het is zo’n succes dat we uitbreiding hebben ge-
vraagd en gekregen. Er komen 27 nieuwe tuintjes 
bij die begin volgend jaar in gebruik zullen worden 
genomen.” De tuiniersters houden nu grote schoon-
maak in hun tuintjes. Alleen wat kolen resten nog, 
en veel zin om plannen te maken voor 2013.

Mandenvol onkruid en nog een beetje 
late oogst slepen de Kroeme Riek-
dames weg uit hun tuintjes. De Afri-
kaantjes die kwistig tussen de groenten 
werden gezaaid om plaagdieren weg te 
houden, zijn nu bijna zelf een plaag 
geworden. Ze hebben zich zo overvloe-
dig uitgezaaid dat een opruimactie 
dringend nodig was. Vooral kolen blij-
ven er nu nog over in de tuintjes. Sprui-
ten, bloemkolen die lekker dik worden 
in hun toegeknoopte bladerjasjes, mys-
terieuze donkere Russische bladkool, 

frivole gekrulde boerenkool, Toscaanse 
palmkool zelfs... De verschijning van de 
meer zeldzame soorten in één of twee 
tuintjes zetten de andere ecotuiniers er 
toe aan om in de winter ook op zoek te 
gaan naar minder courante groente-
soorten. Iedereen is na bijna een jaar 
nog enthousiast en praat al over vol-
gend tuinseizoen. 
Sommige groenten worden nu al 
geschrapt en er worden plannen 
gesmeed voor een nieuwe werkwijze of 
een andere selectie van planten.

 anita 

Physalis niet meer rijP

 Cynthia en Bjorn 

Grote schoonmaak

Anita had zes weken vakantie in het najaar en 
vond bij haar terugkeer een berg onkruid. “Zes 
weken is te lang voor een moestuin. Ik heb al 
twee kruiwagens onkruid weggehaald. Nu moet 
ik die honderden kiemplantjes van Afrikaantjes 
nog uittrekken. Ze hebben wel hun nut bewezen 
want mijn preiplanten zijn vrij van ziekten en 
plagen in tegenstelling met de prei in andere 
tuintjes, maar nu is het genoeg geweest, ze moe-
ten weg. ”
Achteraan in de tuin staan een paar bossen Phy-
salis peruviana met gele bloemetjes. Er hangen 
ook al groene lampionnetjes aan waar de lekkere 
oranje bessen (soms goudbessen genoemd) in 
groeien. 
“Maar die worden waarschijnlijk niet meer op 
tijd rijp. De plant kan niet tegen de vorst, ik vrees 
dat hij binnenkort gaat bevriezen. Spijtig, want 
we vinden die bessen zo lekker. We hebben 
gewoon te weinig warm weer gehad. We hebben 
uit Portugal zaadjes meegebracht voor volgend 
jaar, want van onze eigen planten zullen we 
helaas geen zaad overhouden.”

Cynthia is samen met haar zoon Björn aan de 
grote schoonmaak bezig. Al het onkruid en de 
planten die hun vruchten en knollen allemaal 
hebben afgestaan, worden weggehaald. “Maïs, 
bonen, courgetten, ze hebben allemaal hun  
beste tijd gehad”, zegt Cynthia. “Mag de pasti-
naak ook weg?”, vraagt Björn hoopvol. “Nee, die 
blijft nog even staan”, zegt zijn moeder. Björn 
trekt een grimas, hij vindt pastinaak niet zo lek-
ker. Hij is wel vol enthousiasme in de weer met 
een gieter om de overgebleven wortelen, de 
gewraakte pastinaak en wat winterprei water te 
geven. Ook hier doet de winterprei het niet zo 
goed.  Bij het tuinpaadje staat een mand met de 
laatste oogst: wat peterselie en boontjes. 
Moeder en zoon hebben wel dolle pret.  Een krui-
wagen vol afval wordt vol weggereden, en wan-
neer het duo terugkomt, is Björn in de kruiwagen 
gekropen en rijdt mama met hem rond. Missie 
geslaagd!

Uitbreiding!

Kroeme Riek 
houdt winterschoonmaak
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