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Het kriebelt in mei!
De zonnige en warme meimaand, ook wel bloeimaand genoemd, 
is aangebroken. Vanaf dan is het overal in de natuur te merken 
dat de zomer in aantocht is. De siertuin staat volop in bloei en 
we bespeuren al de eerste meikevers. De vogels zijn druk in de 
weer met hun nesten voor de toekomstige eitjes. 

In mei is de asperge samen met nog andere groenten oogst 
klaar. Reden te meer om te proeven en te genieten van al dat 
lekkers en mooi dat de natuur te bieden heeft.

www.osmo.be

VOOR MEER LEUKE OSMO KRIEBELS:

scan de
QR-code
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De knolselder groeit uitstekend op zowat elke humusrijke 
en vruchtbare grond, maar heeft een broertje dood aan 
droogte. Plant de jonge knolseldertjes daarom in een 
geultje, zodat regenwater tot bij de planten stroomt en je 
zelf op de meest efficiënte wijze in de zomer af en toe kunt 
gieten. Laat knolselder zolang mogelijk doorgroeien in de 
tuin, want net in oktober en november winnen de knollen 
nog extra aan volume en gewicht. Oogst wel voor de eerste 
flinke nachtvorst. Bewaar de knollen door hun loof af te 
wringen en ze in een kist of emmer met zand of aarde te 
bedekken. Zet ze zo weg in een vorstvrije tuinberging. 

Knolselder is absoluut veelzijdig in keukengebruik en voor 
alles een absoluut aangename herfstgroente. Start met 
planten midden mei want van zaad tot oogst doet de plant 
er bijna 200 dagen over om een kwaliteitsvolle en dikke 
knol af te leveren. Zet ze op 40 tot 50 cm van elkaar of 
aan de buitenrand van een vierkantemetertuin; daarmee 
geef je het blad en natuurlijk de dikke knol alle ruimte die 
nodig is.

Knolselder
een knol met pit 
Knolselder plant je nu. Op de oogst is het echter wachten tot laat in het najaar. Pluk ondertussen wel blad om soepen, 
mosselgerechten en tal van andere gerechten op smaak te brengen.



Mooi!
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Waardevolle tuinbomen

Kwee heet voluit kweepeer, al hebben de vruchten niet 
altijd de vorm van een peer, maar ook wel eens van 
rolronde appels. Hapklaar zijn ze nooit, wel bikkelhard 
en wrang. Ze zijn echter ideaal voor het maken van gelei, 
het geven van een extra smaaktoets aan  appelmoes en 
als gezelschap voor onder andere wildgerechten. Met hun 
viltige schil pronken ze trouwens beeldig in de fruitschaal. 
Ze gaan bovendien voor een heerlijke, huiskamer vullende 
geur. 

Mispels maken tegenwoordig opgang als 
decoratiemateriaal voor herfstsfeer. De ongeveer 4 cm 
grote vruchten zijn mooi bruin van kleur en pakken uit 
met een opvallende grote kroon. Daarmee verraden ze 
hun verwantschap met appel, peer en kwee. Het zijn echte 
vitamine C bommen. Dat we ze desondanks niet eten, 
komt doordat ze pas ‘eetbaar’ zijn nadat er vorst overheen 
is gegaan en ze nog enkele dagen narijpen. De smaak 
benadert dan die van een rotte plek in een appel … . Voor 
wijn en alcoholbereidingen zijn ze echter ideaal. 

Mispel en kwee

Bij voorkeur planten in het najaar
Vul het plantgat met een 1/1 mengeling van 
uitgegraven aarde en potgrond met voorraadbemesting
Goed aangieten na het planten
Werk het plantgat af met mulch

TIPS

Mochten er Oscars voor tuinbomen bestaan, dan zouden mispel en kwee die zonder meer verdienen. Beiden zijn perfect 
van maat voor zowel kleine als middelgrote tuinen, pakken in het voorjaar uit met schitterende bloei en produceren 
vruchten die vooral mooi zijn, maar ook gesmaakt worden door keukenchefs.
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In de scholen die deelnemen aan  “Zie ze 
groeien!” wordt niet langer alleen gezaaid 
en geplant, maar sinds kort ook geproefd van 
de vierkantemetertuin. Plukgrage vingertjes 
oogsten pittige radijsjes en halen smaakvolle 
tuinbonen uit hun peulen. 

Zondag 11 mei is het Moederdag. De gelegenheid 
om alle mama’s in de bloemetjes te zetten. Ook 
de scholen die deelnemen aan “Zie ze groeien!” 
zullen dit niet vergeten. Zij kregen namelijk 
speciale Moederdag-potjes en zonnebloemzaden 
waarmee elke leerling zijn eigen groen 
geschenkje kan maken. 

DE SCHOLEN HEBBEN AL HEEL WAT LEUKE BERICHTEN, FOTO’S EN VIDEO’S OP 
HUN BLOGS GEPLAATST. WIL JE ZELF DE ENTHOUSIASTE KINDEREN AAN HET 
WERK ZIEN, NEEM DAN EEN KIJKJE OP WWW.ZIEZEGROEIEN.BE. 
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Pas drie jaar na het planten, kan je de eerste eigen 
asperges oogsten en dat dan nog duidelijk gelimiteerd in 
tijd. Namelijk van april tot aan St. Jan, 24 juni. Vanaf dan 
moeten de planten opnieuw reserve opbouwen voor het 
volgende jaar. Goed verzorgd blijven aspergewortels 10 
tot 15 jaar bijzonder productief. 

Asperges
het witte goud

Bereiding
Schil de asperges en breek het houtigere uiteinde af. 

Kook ze beetgaar in flink gezouten water.Pel de eieren en plet ze met een vork.Snipper de gewassen peterselie fijn.Doe die dan bij de eieren en kruid met nootmuskaat, peper en zout.Laat de boter smelten en schep er het witte bovenlaagje af.
Giet de geklaarde boter bij de eitjes en meng goed door.

Schik de asperges op het bord en schep er de eieren met boter en de peterselie in een brede strook op, maar laat de puntjes onbedekt. 
Ingrediënten voor 4 personen
24 grote witte asperges · 4 hardgekookte eieren  
½ bot verse peterselie · 150 g ongezouten 
hoeveboter · vers geraspte nootmuskaat 
peper · zout 

Asperges op zijn Vlaams

Bron: www.lekkervanbijons.be

TIP

Asperges bereid je liefst meteen na aankoop. 
Wil je ze toch enkele dagen bewaren? Wikkel 
ze in een vochtige keukenhanddoek zodat ze 
minder snel uitdrogen. 



Veel kans dat deze maand meikevers bij u komen 
aankloppen. Mannetjes en vrouwtjes zijn namelijk op zoek 
naar elkaar. Meikevers leven in mei en soms ook nog enkele 
weken in juni. Zoek ze op beuken- en haagbeukhagen en 
eikenbomen. De diertjes verbergen zich goed; schud dus 
aan wat takken tot je er een of enkele ontdekt. Enkele 
jaren geleden waren er nog amper meikevers te vinden, 
langzaam aan gaat het echter weer beter. Veel kans dus dat 
je de bruinrode, twee tot drie centimeter grote kevers vindt. 
Bang hoef je van hen absoluut niet te zijn, want ze bijten 
of steken niet. 

De mannetjeskevers zijn groter dan vrouwtjes en hebben 
flink grote geurantennes. Soms lijkt het of ze door bloem of 
stof gekropen zijn. Vandaar de volksnaam die hier en daar 
nog wordt gebruikt: mulder of molenaar. 

Voordat een meikever wordt geboren, leefde hij vier jaar 
onder de grond. Hij kruipt als larve uit het ei en leeft van 
plantenwortels. In de dierenwereld heten deze larven 
‘engerlingen’. Elke winter kruipen ze diep in  de grond om 
in het voorjaar en zomer weer omhoog te komen. Hun 
laatste winter brengen de meikevers al als kever in de 
grond door. Ze wachten echter op warme dagen om te 
voorschijn te komen voor een heus tuinleven. Dat duurt 
slechts enkele weken, dus moeten ze snel op zoek naar een 
partner om eitjes mee te leggen. 

Slechts weinig engerlingen brengen het tot meikever. 
Een groot aantal wordt opgegeten door mollen, egels 
en tuinvogels. Help meikevers te overleven. Graaf 
engerlingen die u toevallig opgraaft opnieuw in en 
gun ze tijdens hun vliegperiode alle vrijheid.

TIPS

Beestig!
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Meikevers, alleen in mei
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Nog een stukje moestuin niet ingevuld, plant 
er dan een groene kinderplek. Markeer een 
diameter van anderhalve meter of een vierkant 
van ongeveer dezelfde maat. Prik op de 
omtreklijn buigzame stokken of bamboe in de 
grond. Plooi ze bovenaan naar elkaar en bind 
ze stevig vast. Plant rondom rond klimplanten. 
Staakbonen zijn ideaal, het zijn snelle groeiers 
die bovendien gaan voor mooie bladvulling. 
Pronkbonen daarentegen vallen op met hun gekleurde 
bloemen. Geen stokken of steunen bij de hand. Plant dan 
zonnebloemen of maïs als levende muren. Met nog twee maanden te gaan 
voor de zomervakantie groeit er tegen dan een heus groen tuinhuis. 

Kom de komende maanden verrassend uit de hoek. Plant 
groentenmanden om het eigen terras of balkon op te 
fleuren of om als plantaardig geschenk te geven aan 
vrienden en familie. Bekleed de mand of schaal met een 
plasticvel en leg onderin een laagje van ongeveer 5 cm 
potscherven of isolatiemateriaal als waterbuffer. Vul verder 
met kwaliteitsvolle potgrond en beplant naar keuze. Ga 
voor variatie in kleur, geur en smaak. Zelfs met alleen 
maar sla kan je een mooie en lekkere combinatie maken. 
Radijsjes, rode bietjes en koolrabi vormen een kleurig 
knollenmandje. Een kruidencombinatie is dan weer een 
aanrader voor elk BBQ-moment. 

voor de kinderen

Bouw een groen

Lekkere  
mandjes

Meer toffe tuinideeën -> www.osmo.be.
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Dovenetel is het lieve, kleine neefje van de brandnetel; 
de plant prikt niet en wordt heel wat minder groot. De 
witte dovenetel herken je aan de witte bloemetjes die in 
kransen vlak boven de bladeren staan. Deze bloemetjes 
zijn eetbaar en smaken zo zoet als honing.

De witte dovenetel past perfect in de groentetuin; enkele 
planten langs het tuinbed stimuleert alle andere planten 
om te groeien. Eens in de tuin, houdt de dovenetel zichzelf 
in stand. De plant vormt uitlopers en zo mooie groepjes. 
Mieren helpen de plant om ook verderaf nieuwe planten 
te laten groeien. Zij dragen de vruchtjes tot ver van de 
moederplant. De bloeitijd is van maart tot november. 
Afhankelijk van seizoen, standplaats en klimaat houdt de 
witte dovenetel het bij 30-40 cm hoogte.

Niet alleen in de tuin, maar ook in de keuken is de witte 
dovenetel gezond. Je kan van de bloemen lekkere thee 
maken. Deze thee wordt gebruikt bij maagdarmstoornissen 
en urineweginfecties, maar werkt ook bloedzuiverend 
en ontstekingsremmend en is gunstig voor het 
cholesterolgehalte. De jonge scheuten zijn bovendien 
lekker in salades en soepen en gemengd onder spinazie. 

Lekkere  
mandjes

dovenetelWITTE
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WIST JE DAT ... ?
Planten willen steun
Door het vroege voorjaar staan er in de borders 
meer dan anders planten die een steuntje nodig 
hebben om rechtop te blijven staan. Installeer 
nu al de plantensteun, terwijl de planten nog in 
volle groeifase zijn. Bladeren en bloemen zullen 
er binnen de kortste keren over- en doorheen 
groeien zodat ze onzichtbaar worden. 

Keuze in kant-en-klaar
Tuincentra bieden hulp met een groot assortiment 
steunmateriaal. Draadnetten zijn ideaal voor het 
overspannen van grotere groepen planten. Voor individuele 
planten zijn er plantenroosters, -ringen, -bogen en –
spiralen die kant-en-klaar wachten op gebruik of op een 
prikker moeten gezet worden. Voordeel van deze laatste 
is dat de steun op maat van de plant mee kan omhoog 
geschoven worden. 

Sterk tuinmateriaal
Je eigen tuin biedt ook vaak perfect steunmateriaal. Hoog 
opgeschoten hazelaartakken of zelfs rechte scheuten 
uit fruitbomen, zijn ideaal om een kooi rond of over 
plantengroepen te plooien. Gebruik geen wilgenhout, dat 
vormt wortels en groeit uit tot een grote struik.

Eigen rijgwerk
Even goed als een kunststofnet of plantenroosters is een 
rijgwerk van touw dat je kris kras over de plant weeft. Hoe 
kleiner de mazen tussen het strak gespannen touw, hoe 
steviger de steun. Weef net boven de plant, zodat ze er snel 
doorheen groeit. 

?

Wist je dat ...
Waar het bij het steunen op aankomt, 
is dat de vaste planten volop in hoogte 
en breedte kunnen groeien. Een steun 
op twee derde van hun maximale 
groeihoogte geeft ze vrijheid mee te 
deinen bij normale wind, maar voorkomt 
omwaaien of neerslaan tijdens een fikse 
regenvlaag of onweer. 

Meer tuinideeën? Volg ons op Facebook.
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Graag traag
De experts zijn het er over eens: hortensia’s moet je nooit 
aanjagen. Gebruik liefst langwerkende, organische en 
niet te stikstofrijke meststof en geef twee maal voeding. 
Een eerste keer zodra de planten in volle groei gaan, een 
tweede keer midden zomer wanneer de bloemknoppen 
voor het volgend jaar worden gevormd. 

Water moet
Tijdens langere droogteperiodes 
durven hortensia’s hun blad 
wel eens laten slaphangen. 
Het is hun manier om te tonen 
dat ze nood hebben aan water. 
Geef in zo’n geval minstens een 
emmer water per plant. Staan 
uw hortensia’s in volle zon, 
dek de wortelzone dan af met 
een mulchlaag, het voorkomt 
verdamping en houdt de 
wortels lekker koel. 

?

Hortensia’s
2014 zal door het tuinleven gaan als een ideaal hortensiajaar. De zachte winter legde 
namelijk de basis voor een rijke bloei. Bloeien de hortensia’s in uw tuin toch niet rijkelijk, dan 
komt het wellicht doordat ze te rijk en/of te vroeg bemest werden. De hortensia’s hebben de 
plantenvoeding namelijk omgezet in bladeren en vergaten bloemen te vormen. 

Combineer OSMO Hortensia Blauw met OSMO Hortensia meststof voor 
een optimale ontwikkeling van de plant. Strooi OSMO Hortensia Blauw om 
de blauwe kleur veilig te stellen. Het beste tijdstip hiervoor is augustus - 
september, wanneer de bloemknoppen al in voorbereiding zijn.
INFO: WWW.OSMO.BE

TIP!

Hortensia’s in pot
Plant je nu nog een hortensia, vul de pot of kuip dan 
met een kwaliteitsvolle potgrond en voeg een handvol 
organische meststof toe. Het beperkte grondvolume kan 
slechts een minimum aan water bufferen, giet daarom 
minstens twee keer per week of liever nog dagelijks.

TIP
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