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De zomer is in aantocht!
De zomer is er en we dromen al weg van vakantie.  
Avonden worden langer en warmer waardoor er meer buiten 
geleefd wordt. Vrienden en familie komen langs om te genieten 
in de tuin. Barbecue en cocktails mogen daarbij niet ontbreken 
en meestal worden er heuse tuinfeestjes op poten gezet.

Laat je inspireren door OSMO Kriebels en plant een mobiele 
kruidenmand waarmee je ook lekkere cocktails kan maken of 
decoreer samen met de kinderen je tuin zodat het een echt 
paradijs wordt.

www.osmokriebels.be

VOOR MEER LEUKE OSMO KRIEBELS:

scan de
QR-code
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Tips bij het planten:

 » Geef tomaten een zonnig plekje
 » Werk de grond diep los en verrijk met organische meststof
 » Stop de bovenkant van de plankluit niet onder de grond
 » Geef hoger wordende tomaten een steun en bind regelmatig aan
 » Giet water aan de voet van de plant, zeker als het langer dan een week niet regent
 » Strooi van zodra de plant drie trossen draagt, een handvol tomatenmeststof  

per drie planten
 » Oogst tomaten door ze licht te kantelen en het steeltje te knakken op de 

verdikking tussen tomaat en tros

In een serre hebben tomaten het helemaal naar hun zin. Het is er warm en 
lekker droog. In de tuin is het voor deze zuiderlingen aanpassen. Gelukkig zijn 
er tomatensoorten die zich sterk tonen tegen een fikse regenbui en af en toe 
een minder zonnige dag. Deze ‘buitentomaten’  geven snel vruchten, mogen 
wat dichter bij elkaar staan en kunnen zonder beperking of wegnemen van 
okselscheuten groeien.  
Net als bij serretomaten is er bij tuintomaten keuze uit kers- en olijftomaatjes, 
soorten met middelgrote en grote vruchten en dat in een variatie aan kleuren 
van rood tot geel, groen en mahonierood. 

Tomaten groeien ook perfect in een emmergrote pot of bak. Kies wel voor een compact blijvende soort. Vul de 
pot met kwaliteitsvolle potgrond en geef de tomaat ineens een plantensteuntje. Plant aan de voet van de tomaat wat 
basilicum en een afrikaantje; ze helpen de tomaat gezond te groeien. Basilicum is tegelijk ideaal smaakgezelschap 
voor elke tomaat die je oogst!

Tomatenplanten vormen nieuwe scheuten in hun 
bladoksels. Vooral serretomaten groeien daardoor erg 
bossig uit. Al dat extra blad laat minder energie naar de 
vruchten gaan. Vandaar dat deze dieven’, liefst nog jong 
en klein, worden weggeplukt.

TIPS

Heerlijke tomaten!
Met tomaat haal je de zomer in je tuin. Kies voor buitenplanten indien je ze niet kunt verwennen met een 

plekje in een serre. Combineer soorten om variatie in smaak en kleur op je bord te verkrijgen.  
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Huis gezocht
Egels zijn duidelijk aan een opmars bezig en stappen nu 
ook parmantig rond in stadstuinen. Die zijn de laatste jaren 
duidelijk natuurlijker en natuurrijker geworden en dus ook 
een betere biotoop voor de egel. Meer dan een bewust 
neergelegd hoopje takken, hebben ze trouwens niet nodig 
als nest- en schuilgelegenheid. 

Egelgeluidjes
Tijdens hun tochten op zoek naar eten, stappen egels hoog 
op hun poten over het gazon, door borders en moestuin. 
Zijn ze op zoek naar een partner of ontmoeten ze een 
andere egel, dan hoor je ze wel eens snurken of blazen. 
Zijn ze opgeschrikt dan slaken ze een scherpe gil. Jongen 
die hun mama kwijt zijn, gaan voor nog een ander geluidje; 
ze geven snelle korte fluittoontjes.

Niet zomaar stekelig 
In mei juni worden jonge egeltjes geboren, soms acht in 
één nest. Ze hebben amper stekels. Na vijf weken zijn ze 
echter al niet meer om aan te raken en al aardig op weg 
naar in totaal 7000 scherpe stekels. Die beschermen hen 
tegen gevaar.  Voelen egels zich bedreigd, dan rollen ze 
zich op tot een bal waardoor hun stekels rechtop komen te 
staan en hun zwakke plek –hun buik- beschermd is. 

Egels houden een winterslaap. Daarom eten ze zich 
in zomer en herfst voldoende vetreserve bij elkaar. Af 
en toe een schoteltje kattenbrokken, maar ook stukjes 
fruit is een perfecte aanvulling op wat ze zelf bij elkaar 
scharrelen. 

TIPS

Terwijl je ’s avonds op je terras zit te genieten, kan je wel eens een egel spotten. Egels trekken namelijk in het duister 
op zoek naar slakjes, kevers, larven en wormen. Het zijn dus ideale bondgenoten in het gezond houden van je tuin. 

IN DE TUIN
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Meer dan 400 bassischolen hebben de voorbije maanden op hun manier de school 
groener, gezonder en gezelliger gemaakt. Tof om te zien hoe enthousiast de kinderen 

zijn en welke leuke initiatieven scholen allemaal gerealiseerd hebben.

IN JUNI WETEN WE WIE DE ‘GROENSTE SCHOOL’ WORDT EN WELKE SCHOOL 
DINA OP BEZOEK KRIJGT. BEN JE OOK BENIEUWD?  
VOLG ALLES VIA WWW.ZIEZEGROEIEN.BE. 

De oogst van de eerste radijsjes

Klasuitstappen aan een tuincentrum, aardbeienkwekerij, . . .

Leuke familiemomenten thuis in de tuin

Een ‘pop-up restaurant’ 

in klas waar de eigen 

gekweekte groenten 

worden geproefd

Een groen Moederdag geschenkje



Bereiding
 » Laat de boter smelten in een bakpan, doe er het spek en de sjalot bij en laat kleuren. 

 » Voeg de aardappels en boontjes toe, meng goed en kruid met peper en zout naar smaak. Laat goed warmen en verdeel over (warme) diepe borden. 
 » Deglaceer de pan met azijn en giet over de salade. 

 » Werk af met ei, peterselie en bieslook.

Bonen behoren tot de oudste groenten die 
door de mens gegeten worden. Aan soorten 
bonen geen gebrek: van de fijne ronde 
prinsessenboontjes tot de stevige platte 
snijboon met een hele variatie aan diktes er 
tussenin.

Een boontje  
  voor bonen

Ingrediënten voor twee personen
4 nieuwe aardappelen, geschild, in stukjes gesneden en 
beetgaar gekookt · 250 g fijne sperzieboontjes 
2 sjalotten, gepeld en fijngesnipperd  
100 g (Ardens) gerookt spek, in reepjes gesneden  
1/2 bosje peterselie, fijngehakt · 1/2 bosje bieslook, 
fijngehakt · 25 g boter · 2 el sherry-azijn · peper en zout  
4 kwarteleitjes, gekookt en in 4 gesneden

Luikse salade

Bron: www.lava.be

TIP

Op de wortels van bonenplanten zitten wratachtige bultjes; het is het vriendelijk 
samenleven van een bacterie met de plant. Door deze symbiose zijn vlinderbloemigen in 
staat stikstof uit de lucht halen. Ze gebruiken die voor hun eigen groei. In ruil geven ze aan 
de bacterie de voor haar nodige voedingstoffen.

Lekker!
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Onze eendagslelie is een rijkbloeiende plant. Elke bloem 
bloeit dan weliswaar slechts één tot anderhalve dag, elke 
bloemstengel draagt 15 tot 20 bloemen en elke plant tot 
veertig bloemstengels. Daardoor is de plant wekenlang een 
perfecte tuinschoonheid. Het voortdurend vernieuwen van 
bloemen heeft trouwens als extra voordeel dat daags na 
een alles vernielende regen- of hagelbui de daglelie al met 
nieuwe bloemen uitpakt, terwijl andere planten nog staan 
te kwijnen. 

De daglelie is geen lelie, al lijken de bloemen 
erg op elkaar. De eendagslelie is een vaste plant, 
de lelie een bolgewas. Daglelies zijn er in alle 
kleuren, grootten, enkel –en/of dubbelbloemig. 
Kortom voor elk wat wils. 

Een boontje  
  voor bonen

Weetjes
 » Kan het jaar rond geplant/verplant worden
 » Bloei mei tot september
 » Voorkeur voor licht vochtige grond
 » Sterk tegen insecten en plagen 
 » 4 uur zonlicht per dag is een minimum 
 » Voldoende winterhard voor ons klimaat 

Licht gekleurde bloemen van eendagslelie kan je 
gebruiken als (zoete) smaakmaker en kleurbrenger in 
o.a. salades en als borddecoratie. TIPS

Mooi!
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Eendagslelie,  
voor weken tuinplezier



Bijschuif-kruiden
Een BBQ-kruidenbak mag absoluut niet groot zijn; 
hanteerbaarheid staat voorop. Na de zomer kan je de 
kruiden trouwens overplanten in een heuse kruidentuin 
en op krachten laten komen voor het volgende seizoen. 
Barbecue je veel, plant dan liever twee bakken in plaats van 
één grote. Op het moment dat één bak in gebruik is, kan de 
andere weer wat bijgroeien. 

Een mobiele kruidenbak of -mand, maakt barbecueën tot een culinair feest. De kok plukt en strooit 
geuren en smaken over vlees, vis of groenten en de tafelgasten hebben de mogelijkheid om zelf 
nog bij te kruiden op eigen bord.

Zowat elke bak of mand komt in aanmerking, maar voor mobiel 
gebruik is een exemplaar met hengsel of een paar handgrepen 
het meest handig. Bekleed de binnenzijde met een plastic vel om 
uitspoelen van grond en water te voorkomen. 

Vul onderin met een dun laagje piepschuim. Dit is lichter dan bvb. 
potscherven en even drainerend. 

Haal de kruiden uit hun pot en 
schik ze naar jouw voorkeur. 
Voorzie van je smaakfavoriet 
twee exemplaren!

Vul de open ruimten tussen de 
potkluitjes met mediterrane 
potgrond. Deze is luchtig en 
ideaal van samenstelling om 
het de kruiden naar hun zin te 
maken.

Geef weinig water. Giet telkens 
opnieuw als de aarde droog 
aanvoelt. 

Sterke barbecuekruiden
 » Tijm: gewone tijm en citroentijm
 » Rozemarijn 
 » Oregano of doorlevende marjolein
 » Lavendel
 » Salie
 » Laurier

Stap voor stap

Kruiden voor een  pittig 

barbecuefeest

Meer toffe tuinideeën -> www.osmo.be.
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Mojito 
Doe een tiental 
muntblaadjes, enkele 
partjes limoen en vier 
theelepels rietsuiker 
in een glas en prak het 
geheel. Vul het glas half 
met ijs en overgiet met 
5 cl rum en soda- of 
spuitwater naar smaak. 
Decoreren met een takje 
munt.

GIN TONIC MET 
KOMKOMMERKRUID
Laat bloempjes van boragie of komkommerkruid invriezen 
in een ijsblokje. Vul een longdrinkglas met drie van deze 
ijsblokjes, 5 cl gin en 120 ml tonic. Zorg voor een heus 
komkommeraccent met fijn gesnipperd boragieblad 
(komkommerkruid) en garneer met een partje limoen. 

Alcoholvrij 
kruidendrankje 
Trek thee van blaadjes 
citroenmelisse, filter de 
thee en laat afkoelen in de 
ijskast. Serveer met ijs en 
een blaadje als decoratie.

aperitie  en ZOMERSE

MET KRU DEN
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Citroenmelisse,  
heerlijk zomerkruid!

Met citroenmelisse 
kan je zomer  
niet stuk.
Af en toe een kop thee of limonade van de heelijk fris 
geurende blaadjes en de stres en spanning vloeien zo uit 
je lijf. Ben je ziek, dan verlaagt het koorts en tegelijk is het 
kruid ook nog eens goed tegen aderverkalking.
En het heerlijke kruid heeft  nog meer goede 
zomereigenschappen. Fijngewreven of gekneusd houdt het 
steekgrage muggen op afstand en verzacht het jeuk van 
eventuele prik.

Plant citroenmelisse in volle grond of pot. Zonder veel nood 
aan verzorging gaat de plant voor een mooi bossig struikje. 
Het meest geurend en dus ook smaakgevend zijn de jonge 
topjes. Ze groeien steeds opnieuw bij. Oogst u minder dan 

de groeikracht aankan, dan verrast citroenmelisse u met 
kleine witte bloempjes. Gebruik ze gerust samen met wat 
gesnipperd blad om bijvoorbeeld fruitsalades een extra 
frisse toets te geven.

Zonder knipwerk groeit een citroenmelisse ongeveer 30 cm 
hoog en breed uit. In de winter sterft alle groen af, maar 
volgend voorjaar is het plantje er weer.
Laat u het in bloei komen, dan verrast het u met kleine 
zaailingen van dichtbij tot meters ver.
In het tuincentrum vind je plantgoed van zowel puur 
groene als geelbonte citroenmelisse.
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WIST JE DAT ... 

In grijs en blauw
Lavendel is geen vaste plant, maar een struikje. De takken zijn 
rond om rond bezet met naaldvormige grijze blaadjes. Die grijze 
kleur beschermt hen tegen de zuiderse zon. In de tuin zorgt het 
voor een elegant en perfect samengaan met alle mogelijke andere 
tuinplanten. In juni groeien op het einde van hoog opgestoken 
twijgen bloemen. De basissoort gaat voor blauw, maar er zijn ook 
witbloeiende selecties. 

Mediterraan tot in de grond
Lavendel heeft een duidelijke voorkeur voor 
een goed gedraineerde kalkrijke grond. Maak 
minder geschikte grond lavendelvriendelijk 
door dolomiet of scherp zand en kalk onder 
te spitten. Het mooiste resultaat krijg je door 
lavendel te combineren in kleine groepjes, 
waarbij de planten elk 35 cm van elkaar staan. 
De plant is ook erg mooi als achtergrond 
tussen rozelaars waar ze ineens bladluizen op 
afstand houdt. 

Meer tuinideeën? Volg ons op Facebook.

Lavendel 
Haal de Provence in je tuin met lavendel en geniet van een zuiders parfum. Lavendel staat 
mooi in elke tuin en het is ook nuttig : de bloemen worden vaak gebruikt in potpourri’s en als 
ingrediënt voor Provençaalse kruiden. 

Lavendel heeft nood aan kalium en magnesium om sterk en gezond te blijven.  
Gebruik OSMO Lavendel voor een rijkere bloei en extra aroma.  
INFO: WWW.OSMO.BE

TIP!

Lavendel moet je snoeien
Lavendel die te weinig wordt gesnoeid, groeit hoger 
dan hij zelf aankan en valt na enkele jaren open. Knip 
dus na de bloei en uiterlijk in het vroege voorjaar de 
uitgebloeide twijgen af. Knip nooit dieper dan er nog 
blaadjes aan een tak staan. Is je plant al zodanig oud en 
kaal dat het hopeloos lijkt, spit ze dan uit en graaf ze 
extra diep in voor een tweede leven. 

TIP

?

?



OSMOKRIEBELS 
gaat er eventjes 

tussenuit.
Vanaf januari 

2015 laten we het 
opnieuw kriebelen

sp
ot

de
si

gn
.b

e

MEER KRIEBELS?
WWW.OSMO.BEVolg ons op Facebook


