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Geschiedenis 

Het Cleyne Paradijs 

Vanaf 2010 hebben wij een volkstuin bij volkstuinvereniging “Tuindorp” in 

Den Helder., we zijn begonnen met tuin 33 een woestenij waar jaren slecht 

onderhoud aan was besteedt. Al het goede hadden de vorige gebruikers 

eruit gesloopt en alles waar men van af moest lekker laten liggen. Alleen de 

Kas was goed. Als eerste hebben we de gaten waar de fruitbomen en planten 

waren uitgespit opgevuld. Daarna het hele perceel omgespit en begonnen 

met het verwijderen van onkruid, kweek en herenmoes. Daar zijn we maan-

den mee bezig geweest. Het eerste jaar was dan ook een opruimjaar en we 

hebben toen het tuinhuisje laten plaatsen.  We hadden het eerste jaar ook al  

productie zoals diverse slasoorten, aardappelen ,uien en bonen. Ingrid die 

heel handig is met hout en een boormachine heeft zelf een terras en schutting 

gemaakt. Ook heeft ze het hekwerk om de tuin gemaakt..  

Het eerste jaar lagen er nog geen paden in de tuin. Dat hebben we het twee-

de jaar gerealiseerd. 
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Faciliteiten 

Het telen van groenten en fruit leer je niet 

zomaar maar door van de mislukkingen te leren 

kom je elk jaar verder. Ook van mede tuinders 

krijg je gratis advies en het is een hele sociale 

hobby. 
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Het tweede jaar dat we  in het bezit waren van de volkstuin hebben we 

het braakliggende stuk bij de sloot  een invulling gegeven. 

Eerst huisden daar de kippetjes nog maar dat vergde in de winter 

zoveel tijd dat we ze na twee jaar maar weer hebben weggegeven. Je 

moest met vorst elke dag verplicht naar de tuin en dat werd op een 

gegeven moment een hele opgave. Nu hebben we er een mooie zit-

plaats met picknicktafel en buitenkeuken van gemaakt en kun je er 

lekker beschut zitten of BBQ ’en 

We werken niet alleen hard in de tuin maar het is ook genieten van de 

natuur, vogeltjes en lekker eten. Onze vader komt bijna elke week  op 

de tuin want hij verzorgt de fruitbomen en planten. Zo hebben we in 

de tussentijd  pruimen, peren, aardbeien, verschillende kleuren bes-

sen, frambozen geoogst. 

Het telen van groenten en fruit leer je niet zomaar maar door  vallen en 

opstaan leer je elk jaar weer meer. Ook lezen we er veel over en krij-

gen veel advies van mede tuinders. Ook word er gewisseld met plant-

jes want soms heb jij wat de ander niet heeft en je kweekt meestal te 

veel. Bij de volkstuin is een kweektuin en winkeltje waar je tegen re-

delijke prijzen alle benodigdheden kan aanschaffen. In de kweektuin 

kan je plantjes kopen die daar in de kas worden opgekweekt. 

In het weekeinde is de kantine geopend en dan kun je er een heerlijk 

kopje soep , koffie, en verscheidene snacks verkrijgen. 

Het  tweede jaar was een heel nat jaar en de aardappel opbrengst viel 

sterk tegen. Ook de worteltjes gaven weinig opbrengst. De tomaten 

waren verkeerd gediefd en brachten ook weinig op. De koolsoorten 

werden opgegeten door de slakken. Sla, boontjes, bieten, spinazie, 

radijs, broccoli, courgettes en komkommers gaven wel een goede 

opbrengst. Eigenlijk een rampjaar op moestuingebied. 

 

Toen het kippetuintje nog een woestenij was 
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Nadat we de tuin in 2013 naast ons hadden overgeno-

men heeft Ingrid tuin 33 omgetoverd tot een siertuin want 

om beide tuinen als moestuin te benutten is wel heel veel 

werk. Tuin 33 is siertuin waar nu allerlei waterpartijen in 

gemaakt zijn. Ook zijn er nu paden gemaakt over de 

twee tuinen die nu met elkaar zijn verbonden. Je kunt 

dus van de ene naar de andere tuin komen zonder door 

een hek te moeten. 

Vijvers & paden 
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Biologisch Telen  
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Een volkstuin is niet alleen maar een leuke sociale hobby maar je 

schiet er ook nog wat mee op. Zo zijn de groenten en fruit uit ei-

gen tuin veel lekkerder en je weet dat zoals wij geen bestrij-

dingsmiddelen en kunstmest gebruiken dat wat je eet echt biolo-

gisch geteeld is. Je weet niet wat je proeft als je een aardappel uit 

eigen tuin eet. Ook alle groenten hebben veel meer smaak. Zo 

van de tuin op je bord. 

Van vruchten word jam gemaakt. En veel producten die daar 

geschikt voor zijn worden ingevroren. Maar de meeste groenten 

worden naar gelang het seizoen vers gegeten. 

In de lente begint het met verse spinazie en radijs en sla uit de 

kas. We telen vele soorten sla zoals icebergsla, groene en rode 

krulsla, rucola, eikenbladsla, kropsla. Ook de rabarber wordt in 

het voorjaar voor het eerst geoogst. 

Voorts komen uit de kas al de eerste bloemkool en spitskool. 

Het voorjaar is een drukke tijd voor de volkstuinder. Vele zaden 

moeten in maart en april voor gezaaid worden en het bestrijden 

van onkruid begint.  Ook moeten er nog allerlei dingen opge-

ruimd worden.  

Als eerste worden bieten, tuinbonen, slasoorten en koolsoorten 

in potjes voorgetrokken. Sla, Radijs en spinazie worden in de 

grond in de kas uitgezaaid. Ook Tomaten, paprika’s, pepertjes en 

komkommer worden gezaaid. 

De tuin is opgedeeld in vier delen omdat we aan vruchtwisseling 

doen. Dit houd in dat we elk jaar de aardappelen, uien en groen-

ten in een ander perceel zetten om ziekten te voorkomen. Zo 

verhuizen aardappelen, kolen, wortelen  en uien  en bonen elk 

jaar. 

Groenten hebben meer of minder meststoffen nodig , zo hebben 

aardappelen veel meer voeding nodig dan bijvoorbeeld sperzie-

bonen. Aardappelen hebben vooral meer kalium nodig terwijl 

sperziebonen maar weinig nodig hebben. Later meer hier over in 

latere nieuwsbrieven. 
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Aardappelen telen is een arbeidsintensief proces. In het najaar moet je 

het perceel bekalken en als je verse mest gebruikt moet dat al het 

veld gebracht worden. In het voorjaar rond eind februari, begin maart  

moet het perceel waar de aardappelen geteeld zullen worden omge-

spit worden om de grond voldoende los te maken en te beluchten. In 

maart bestel je de poters. Je hebt vroege middelvroeg en late rassen. 

In maart spreidt je de poters uit om te gaan ontkiemen. Vroege rassen 

zoals Eersteling en Frieslanders poot je in de maand april meestal na 

de 15de van de maand. Het omgespitte land moet uitgeharkt worden 

en geëgaliseerd. Daarna meet je de plaatsen uit  bij vroege rassen zit 

er 70 cm tussen de rijen en 40 cm onderling in de rij. Met een steker 

maak je 15 cm diepe gaten. Plaats daar de poters in met hun uitlopers 

naar boven en maak de gaten weer voorzichtig dicht. Na drie weken 

komen de plantjes boven de grond. Als de plantjes 15 cm hoog zijn 

moet je de rijen aanaarden. Je maakt dan een heuveltje van 20 cm van 

de rijen. Dit doe je nog eens als de planten verder ontwikkeld zijn. 

Ook dien je de rijen onkruid vrij te houden, want onkruid neemt voe-

ding weg van de aardappelplanten. Na 90 dagen kun je de eerste 

aardappelen oogsten. 

Berucht is de ziekte phytophtera die eerst het loof en daarna de knol-

len aantast. Er verschijnen donkere vlekken aan de bladeren. Het kan 

zeer snel om zich heen grijpen. Om het tegen te gaan kun je spuiten 

met een middel maar wil je dit niet dan dien je het loof te verwijderen 

en af te voeren. Niet in de biobak gooien maar in vuilniszakken afvoe-

ren. Je moet dan maar hopen dat de knollen niet aangetast zijn anders 

moet je de knollen direct gaan rooien 

Aardappelen telen 
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Werkwijze Moestuin Het Cleyne Paradijs 
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Het moestuin seizoen begint bij ons als we terug zijn uit ons overwinteradres. Maar in feite begint het natuurlijk al in 

het najaar als we de tuin winterklaar maken. In het najaar wordt de moestuin opgeruimd. De watertonnen worden 

geleegd. De sloot word schoongemaakt. Alle zaden en meststoffen gaan naar huis. En alles wordt zeevast opgebor-

gen. Het gereedschap wordt schoongemaakt en ongeolied. Het veld wordt met kalk bestrooid. Voordat we naar 

Spanje vertrekken bestel ik de zaden bij de firma garant zaden in Balk met de opmerking dat ik ze pas in maart wil 

ontvangen en tot nu toe werkt dat uitstekend. Ook de uien, sjalotten en aardappelen bestel ik daar. 

In het voorjaar begin ik met het uitzaaien in de kas van de tuinbonen want die kunnen de nog optredende koude ver-

dragen. Er word een begin gemaakt met het omspitten van de tuin. Ik doe dat elke dag een stukje want ik ben ook de 

jongste niet meer. Half maart zaai ik de slasoorten, bloemkool, rode bieten, spinazie, radijs, broccoli, groene kool. Ik 

koop de bloemkool en spitskoolplantjes altijd in het winkel-

tje op de kweektuin. Zij telen in het najaar al  bloemkool en 

spitskool weeuwenteelt wordt dat genoemd . 

Deze plantjes gaan direct in de opkweekkas. We hebben 

namelijk twee kassen, één voor de opkweek en slakgevoe-

lige planten en een kas voor het staande werk zoals toma-

ten, komkommers, paprika’s en pepersoorten. 

In deze zogenaamde warme kas  zaai ik de tomaten en 

komkommers. Paprika en pepers worden thuis op de vent-

sterbank opgekweekt want deze zaden hebben warmte 

nodig van rond de 20 a 25 graden. 
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Tagliatelle Carbonare Jean Rich 

Ingrediënten : 200 gram Tagliatelle, 1 grote ui, 4 teentjes knoflook, 1 potje Knorr Carbonarasaus, 100 gram 

spekblokjes, 8  tomaatjes, 50 gram champignons, 1 grote lente-ui, 125 gram varkenshaas. Drie eetlepels fijne 

olijfolie 

Bereiding: Snijd de uien, knoflook, champignons en lente ui. Cherry tomaatjes in 4 partjes. Bak de gepeperde 

en gezouten varkenshaasplakjes gaar en zet even apart. Kook de Tagliatelle in 6 minuten en dente en laat uit-

lekken. Bak vervolgens de uien, knoflook met de spekblokjes glazig  in de olijfolie en voeg daar de champig-

nons aan toe. Nog even doorbakken totdat de champignons gaar zijn. Voeg daarbij de Tagliatelle en de to-

maatjes. Even doorroeren en de Carbonarasaus toevoegen. Nog een paar minuutjes al roerend warm maken 

en eet smakelijk. Serveren met gemalen Emmentaler 
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