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Algemeen 
Ons moestuin seizoen staat helaas in het teken van het Corona. Waardoor ook de tuindag 

helaas geen doorgang kon vinden. Wel zien de tuintjes er stuk voor stuk prachtig uit.  

Heeft u teveel of doet u planten/struikjes, stekjes weg: deel dit eerst met de andere tuinders, 

wellicht willen zij ruilen of overnemen.  

 

Corona-beleid 
1. Ga niet met meer dan één persoon naar je Doe-tuin 

2. Houd anderen bij de Doe-tuin op minimaal 1,5 meter afstand 

3. Gebruik handschoenen en/of was vooraf thuis je handen  

4. Was je handen na gebruik van gereedschap 

5. Neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee. 

6. En neem gereedschap ook weer mee terug naar huis. 

7. Let verder op alle adviezen van de overheid en volgdie op. 

 

 

 



 

 

Groene Afvalbak 
Wij merken dat er nog steeds wegwerphandschoenen in de groenbak terecht komen, de groene 

bakken zijn alleen voor groen, dus we willen u vragen deze ergens anders weg te gooien. Als dit 

blijft gebeuren moeten we er helaas een boete op gaan zetten, terwijl wij dit als kleine tuingroep 

niet willen. Pas op dat ook de groenbak niet te vol/zwaar wordt anders wordt deze niet geleegd.  

Graag uw medewerking anders moeten we groenbakken gaan verwijderen.

 

Waterpomp 
Helaas was de achterste waterpomp kapot gegaan, deze is snel gemaakt. Graag de waterpomp 

rustig bedienen, hier dient geen kracht gebruikt te worden. 

 

Tuinreglement 
Behalve u eigen tuintje vragen wij u de paden en randen langs het hek schoonhouden, ook aan 

de buitenkant van het hek. Struiken mogen niet over het hek hangen en hoger zijn dan 1,5 meter 

Aardappelen en tomaten (nachtschade) zijn niet toegestaan in verband met ziektes (ook niet in 

bakken of potten) 

Overige reglementen zijn in maart verstuurd middels tuinreglement.  

U kunt ons volgen op Facebook en bij interesse is er een app-groep (laat u ons per mail weten 

als u daar gebruik van wenst te maken) 

Lees meer: Nelsen Mandela moestuin Facebook 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/412303689196045/


 

 

Moestuintips April 
 
In april draait het moestuinseizoen op volle toeren: je oogst nu al volop lentegroenten.              

Maar het weer in april kan nog alle kanten op. Bescherm je planten goed en grijp tijdig                 

in wanneer er alsnog nachtvorst wordt voorspeld. 

Zaaien en planten in april 

In volle grond kun je in april heel veel zaaien en planten: radijs, zomerwortelen, rode               

biet, pastinaak, koolrabi, erwt, bloemkool, spinazie, sla, selderij, rodekool, courgette,          

pompoen, suikermaïs, aardappel, rucola, spruitkool en broccoli. 

Oogsten in april 

De eerste lentegroenten, zoals sla, veldsla, spinazie, vroege tuinbonen, warmoes,          

radijs, asperges, rabarber, kun je nu oogsten. 

Uitdunnen 

Sommige tuiniers hebben moeite met uitdunnen omdat het lijkt alsof je goede plantjes             

weggooit. Maar uitdunnen is essentieel om de overige plantjes van voldoende licht en             

groeiruimte te voorzien. 

Plantjes verspenen 

Heb je gezaaid in potten of bakken, dan mag je de zaailingen overplanten in individuele               

potjes zodra het plantje twee paar blaadjes heeft. Doe dit heel voorzichtig en knijp niet               

in het stengeltje, want dan beschadig je de plant.  

Uitplanten 

Als de plantjes een beetje behoorlijk formaat hebben, mag je ze buiten uitplanten. Laat              

ze eerst rustig aan de buitentemperatuur wennen (afharden). Zet ze overdag op een             

beschutte plek in niet al te felle zon en haal ze ’s avonds binnen. 

 



 

 

Pompoen en courgette zaaien 

Vanaf half april kun je pompoenen en courgettes zaaien. Het best zaai je ze meteen in                

potjes of in een zaaitray. Stop de zaden net zo diep als ze groot zijn, bedek met grond                  

en geef water. Na gemiddeld zeven dagen zie je de eerste exemplaren verschijnen. Zet              

ze op een zonnig plekje in de kas of bij een venster.  

Kruiden zaaien 

Vanaf april zaai je alle kruiden die je deze zomer in de tuin wilt hebben. Peterselie, dille                 

maar ook basilicum en koriander. Houd wel rekening met de kiemduur van een aantal              

kruiden. Peterselie kan tot wel vier of vijf weken op zich laten wachten, terwijl basilicum               

bij warme temperaturen al na gemiddeld een week tevoorschijn komt. 

Hang een insectenhotel op 

Een bijen- of insectenhotel zou tot een van de standaard tuinattributen moeten            

behoren. In de siertuin en zelfs in de moestuin, maar vooral in de fruittuin hoort dit                

houten kastje thuis. Hang daarom een aantal insectenhotels op tussen het kleinfruit of             

de fruitbomen. Dat stimuleert bijen om in de buurt te bestuiven en later ook te nestelen                

en eitjes te leggen. 

 
 

Veel tuinplezier! 

Tuincommissie Nelson Mandelatuin 

nelsonmandelatuin@gmail.com 

Website: https://nieuw.doetuinenhaarlem.nl/nelson-mandelatuinen-transvaalbuurt/  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/412303689196045/  
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