
De gewassen van 2022 

Voor veel van de gewassen was het weer redelijk het afgelopen jaar. Hoewel het jaar als droog de 

boeken is ingegaan, kregen wij tot en met juli met enige regelmaat buien. Pas relatief laat, in 

augustus, werd het echt droog en moest er flink worden beregend.  Het prettige van een late 

droogte is, dat de eerste gewassen dan al van het land zijn en het overgrote deel van de gewassen 

zijn dan al voorbij het kritische stadium. Dat maakte het een stuk makkelijker om het met de 

beregening bij te houden. Alleen de in augustus gezaaide veldsla had het heel moeilijk met de 

kieming en mislukte grotendeels.  Ook de tweede helft van april en de eerste van mei waren erg 

droog, gelukkig lukte het toch om het land in die periode van voldoende vocht te voorzien. 

De meeste gewassen deden het ongeveer volgens verwachting het afgelopen jaar,  met enkele 

uitschieters naar boven en enkele naar beneden. Broccoli viel voor het tweede jaar op rij tegen door 

aantasting van de koolgalmug, waardoor de centrale knop uit de plant wegviel. Vorig jaar hoopte ik 

nog dat het een eenmalig verschijnsel zou zijn, maar na dit jaar lijkt de aantasting structureel. Ik zal 

daarom dit jaar proberen met insectendoek betere bescherming te bieden voor de broccoli. Een 

andere tegenvaller was pronkboon. Er waren zo weinig zaden gekiemd dat ik uiteindelijk besloten 

heb de enkele planten, die wel gekiemd waren, maar weg te halen. Ook viel de prei tegen dit jaar. In 

der eerste generaties waren veel planten weggevallen zodat het aanbod beperkt was en erg snel 

opging in het najaar. Komend jaar zal er voor de zekerheid iets meer prei gezet worden. 

Ik was tevreden over de bospeen van het afgelopen jaar, maar minder over de latere peen, die 

tussen de uien was gezaaid. Voor die peen kon ik niet het gewenste ras krijgen en het ras, dat 

uiteindelijk is ingezaaid, bleef wat achter. Hopelijk kan dat komend jaar verholpen worden. 

De meevaller van het afgelopen jaar voor mij was de chinese kool. Deze doet het altijd wel aardig, 

maar nooit bijzonder goed. Tot dit jaar dan want dit jaar waren de kootjes bijzonder vol. Of dit komt 

door de betere voedingstoestand van de grond, of door invloed van het weer of door iets anders, is 

mij onduidelijk. Het blijft dus afwachten hoe het dit komende jaar zal gaan lopen. 

Afgelopen jaar hebben we een aantal experimentele gewassen uitgeprobeerd. In het najaar hebben 

we wat spinazie gezet. Dat leek goed te bevallen en komend jaar zal er meer en meer gespreid 

spinazie worden aangeplant. Snijsla was ook een probeersel het afgelopen jaar. Helaas hebben we 

die onder iets te zomerse  omstandigheden gezaaid en schoot hij snel na kieming in bloei. Komend 

jaar zullen we het proberen met wat vroeger gezaaide snijsla.  

Het kruidenvak tussen veld 6 en 7 hebben we enkele veranderingen doorgevoerd.  Zo zijn rode 

pepers en oregano aangeplant. De oregano leek weinig toe te voegen t.o.v. de marjolein in de cirkel. 

Voor dit jaar zijn er geen  nieuwe planten besteld. Pepers leken wel in trek en we zullen er komend 

jaar wat meer zetten. Ook zal komend jaar vaker dille en kervel worden gezet. 

Afgelopen jaar is een nieuw aspergeveld aangelegd. Dat betekent dat we dit jaar nog één keer van 

het oude veld oogsten en dat we ook veel langer kunnen doorgaan met oogsten. En in 2024 kunnen 

we dan beginnen met oogsten van het nieuwe veld. 

Ook dit jaar heb ik veel steun gehad van de vrijwilligers. Ik was erg blij dat Truus er in slaagde om 

ondanks fysiek ongemak er toch voor te zorgen dat de bloemencirkel er goed bij stond. Voor de teelt 



van de groente kon ik leunen op het bijna vaste kernteam van Hans, Lau, Pieter en Eva, dit jaar 

aangevuld met Vivianne en Bea. Ik heb hun steun erg gewaardeerd. 

 

Financieel overzicht 2022 

 

Het financiële overzicht wordt dit jaar gedomineerd door de aanschaf van een nieuwe tweedehands 

trekker. De oude Ferrari begon wel erg oud te worden en ik kreeg het advies uit te kijken naar een 

andere. Toen op marktplaats een interessante voorbijkwam, heb ik de Ferrari ingeruild. Deze omruil 

kostte EUR 7000,-. De vereniging heeft hierbij ondersteuning gegeven met een lening van EUR 5000,- 

ui het “Klaas-fonds”, die in de komkende zes jaar zal worden terugbetaald. Voor de trekker moesten 

een aantal aanvullende uitgaves worden gedaan, vandaar dat de post “klein materiaal” ook hoger 

uitviel dan begroot. 

   begroting resultaat begroting 

 UITGAVEN  2022 2022 2023 

1 zaden/mest  10000 10292 9000 

2 brandstof/stroom  800 855 900 

3 kantoor/PR  1900 1853 2500 

4 klein materiaal/reparaties  1700 2324 2000 

5 transport  700 780 780 

6 AOV  3500 3416 3500 

7 grond (belasting+pacht)  850 1009 1200 

8 machineonderhoud  500 973 500 

9 verzekering  550 535 550 

10 afdracht vereniging  220 232 230 

11 arbeid  500 300 500 

12 aflossing lening      833 

13 onvoorzien    1000 7000 1000 

14 overig  0 20 0 

 totaal  22220 29589 23493 

 INKOMSTEN     
15 abonnementen  44032 44575 48000 

16 abonn./losse verkoop voorafgaand jaar 1400 1668 1300 

17 contributie vereniging  220 232 230 

18 losse verkoop 2022  25 0 0 

19 lezingen, excursies  0 400 200 

20 subsidie  400 364 360 

21 lening    5000 0 

22 overig (loonwerk)  100 74 74 

 totaal  46177 52313 50164 

       

 INKOMEN     

 bruto  23957 22724 26671 



Enkele aanvullende opmerkingen: 

1: zaden/mest: Dit jaar zijn (dure) micro nutriënten aangeschaft, voor een bedrag van EUR 2834,-. De 

andere uitgaven in deze post omvatten plantgoed (EUR 2901,-), pootgoed (EUR 680,-), mest 

(compost en lucernekorrels: EUR 1651,-), zaaizaad (EUR 1240,-) en aardbeien/asperge plantgoed 

(EUR 986,-). Deze post is inflatie gevoelig, maar ik ga vanaf dit jaar wel een stuk minder uitgeven aan 

micronutrienten.   

2: Nu de brandstofprijzen sterk stijgen, leek het me interessant om deze post uit te splitsen. Aan 

benzine voor de freesjes, grasmaaier, takkensnipperaar en aggregaat is EUR 260,- uitgegeven. Aan 

diesel voor de trekker EUR 200,-. Aan elektriciteit (voornamelijk voor de beregeningspomp) EUR 

335,-. Daarvan is zo’n EUR 40,- daadwerkelijk voor verbruikte kWh’s, en dus zo’n EUR 295,- aan vaste 

kosten. De overige kosten zijn voor gas (onkruidbrander) en aspen. 

3: deze post omvat kosten als kosten voor de boekhouder, abonnementen, computer onderhoud en 

bankkosten. Ook de SKAL certificatie valt hieronder. Omdat deze niet langer gedeeld wordt met 

Pieter, is de begroting voor komend jaar wat naar boven bijgesteld. 

4: Met de nieuwe trekker zijn ook wat aanvullende uitgaves gedaan, die deze post iets hoger hebben 

laten uitvallen dan verwacht.  

5: transport: dit is een schatting van het gebruik van de bus voor bedrijfsdoeleinden. Omdat de 

overheid de kilometervergoeding heeft aangepast vanwege de rijzende brandstofprijzen,  is deze 

post ook iets aangepast.  

6: AOV: arbeidsongeschiktheidsverzekering 

7: De gemeente heeft –als verpachter van de Melm- besloten de pacht in stapjes te verhogen tot 

geliberaliseerd niveau.  Toch was de verhoging iets forser dan verwacht.  De pacht zal de komende 

jaren blijven toenemen 

8: er waren dit jaar een aantal tegenvallers aan extra onderhoud aan de takkensnipperaar, frees en 

grasmaaier. Daardoor viel deze post hoger uit dan begroot. 

10: Dit is de afdracht van de contributie aan de vereniging door de leden, die samen met het 

abonnementsgeld wordt geint. Deze post komt terug bij regel 16. Afgelopen ALV is het voorstel om 

de afdracht aan de vereniging te verlagen aangenomen; vandaar dat deze post lager uitvalt dan 

begroot. 

11: de vergoeding voor het betaalde wied- en schoffelwerk door Nico. 

12: Uit het “Klaas-fonds” van de vereniging heb ik EUR 5000,- kunnen lenen. Deze zal in zes jaar 

worden terugbetaald. 

15: de abonnementen omvatten de groente-, steun-  én bloemenabonnementen.  Na een aantal 

jaren met wat tegenvallende inkomsten, waren de inkomsten dit jaar ongeveer zoals begroot. 

16: de nagekomen betalingen voor abonnementen van het aflopen jaar en betalingen voor losse 

verkoop van groente over het afgelopen jaar. 



19: de subsidie betreft een hectare-vergoeding uit de EU pot. 

20: ik bewerk enkele percelen in het voorjaar en zomer. 

  



 


