
U kunt uw groenafval brengen op 26 oktober van 9:00 tot 14:00
uur op de volgende plekken:

Parkweg:
- op de parkeerplaats aan de ziekenhuiszijde, bij de hoofdingang
- op de parkeerplaats bij het clubhuis van de scouting 
Kweek:
- op de parkeerplaats
Cattepoelseweg:
- aan het eind van het pad van de koeweide (bij tuin 24)
Braamberg:
- op de parkeerplaats
Bosweg:
- bij de hoofdingang aan de Bosweg
 
De verzamelplekken worden herkenbaar gemaakt en er zal iemand staan om het
groenafval aan te nemen, bijvoorbeeld de complexbeheerder. Om 14:00 uur wordt
het afval opgehaald door een groenbedrijf.
 

Afvoer groenafval 26 oktober van 9:00 tot 14:00 uur

Groenafval is in veel gevallen goed te composteren en is dan zeer nuttig voor uw
tuin. Sommige soorten groenafval zijn echter lastig te composteren, zoals dikke
takken en stobben. Andere soorten kunnen in verband met ziekten en plagen beter
niet gecomposteerd worden (loof van tomaten of asperges). Dit jaar is er daarom op
verzoek weer een mogelijkheid om groenafval door de vereniging te laten afvoeren.
Voor ieder complex worden daarvoor een of twee plekken aangewezen waar u uw
groenafval heen kunt brengen. U kunt alleen groenafval brengen, zoals takken,
wortels, bladeren, aardappelloof of stengels van asperges. Andere soorten afval
worden niet geaccepteerd, omdat de kosten voor afvoer van gemengd afval veel
hoger zijn.
 
 

In deze "In onze Knollentuin"

- Groenafval ophaaldag
- oogstruil Kweekland
- alles over aardappels
- stekjesruilbeurs
- aanhanger en bouwvoorschriften
- Mooiste Tuin 2013 impressies

Onze vereniging organiseert
weer een planten-
stekjesruilbeurs

voor eigen leden. Bewaar dus uw stek-
jes, scheuten, zaden voor zaterdag 12
Oktober. Locatie: complex Parkweg op
de parkeerplaats aan de kant van het
Rijnstate ziekenhuis. Tijd: van 11.00
uur tot 13.00 uur. Koffie en thee staan
klaar!

zie pagina 7

impressies mooiste tuin 2013
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Van de voorzitter

In mijn bijdrage in het juninummer van dit jaar was ik somber over de uitblijvende zomer. Nou, dat hebben we geweten! Wat
een zomer hadden we dit jaar, ongekend! Over het waterverbruik om uw tuin een beetje in goeden doen te houden, zal ik nu
maar even niet “zeuren”.
 
In het vorige nummer vroegen wij uw reactie over het idee om zg. seniorentuinen in te richten. Kleinere stukjes grond voor
oudere tuinders die het moeilijk vinden om de tuin te verlaten, maar die hun tuin eigenlijk niet meer goed kunnen onderhouden.
Enkelen van u hebben gereageerd door aan te geven dat zij dit een sympathiek idee vinden, maar dat het voor hen nog niet van
toepassing is. Het bestuur gaat door met onderzoeken en dit zo mogelijk al vormgeven in 2014.
 
Voor de Kweek tuinen 1 tot en met 10 is er goed nieuws. De gemeente ziet af van herinrichting van dit gebied en dat betekent
dat de tuinders kunnen blijven. Of dit ook voor de “eeuwigheid” is, valt niet te zeggen, maar wij hebben besloten om dit ge-
deelte van het complex de Kweek, gewoon weer te beschouwen als een volwaardig deel. Dat betekent dat het bestuur samen
met de complexvertegenwoordiger de situatie in kaart gaat brengen: wat moet er verbeterd worden, zoals bouwvalsels weg-
halen en kappen van te hoge bomen en struiken. Over de omheining gaan we in overleg met de gemeente.
 
In het vorige nummer melden wij u ook dat Jan Boenders, complexvertegenwoordiger van de Parkweg, in maart 2014 gaat
stoppen. Een oproep aan u om serieuze opvolgers bij ons bekend te maken, heeft geen resultaat opgeleverd. Natuurlijk kijkt
het bestuur zelf ook goed naar kandidaten, maar blijft u s.v.p. meedenken.
 
Het bestuur heeft besloten om op zaterdag 26 oktober gelegenheid te bieden tot het verzamelen van groenafval. Let wel: alleen
tuinafval en geen ander restafval. Het bestuur zorgt voor toezicht die dag. Elders in dit nummer leest u er meer over.
 
Ik vraag graag nogmaals uw aandacht voor de Voedselbank. Overtollige producten van uw tuin kunt u inleveren, de Voedselbank
is er erg blij mee. Meer gegevens ook elders in dit nummer.
 
Vandalisme en inbraken komen helaas regelmatig voor, ik kan er zelf over meespreken. Moedeloos word je ervan. De secreta-
ris houdt een overzicht bij van meldingen. Er is een groepje van tuinders samengesteld die de meldingen gaat analyseren en
die als een soort “denktank” wil meedenken over dit probleem. Als u slachtoffer bent geworden van vandalisme of inbraak,
meldt u dit dan bij het secretariaat, zodat we een zo compleet mogelijk overzicht krijgen. Doet u vooral ook aangifte bij de
politie, ook al moet u niet direct actie verwachten van ons “blauw”….
 
Voor nu wens ik u namens het bestuur een goede nazomer en herfst toe!
 
Hartelijke groet,
Dirk Gaasbeek, voorzitter

Voedselbank Arnhem

Inleveren (bij voorkeur gewassen, maar niet gesneden of bewerkt i.v.m. houdbaar-
heid) op woensdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur bij het distributiecentrum
van Voedselbank Arnhem aan de Bruningweg 7 te Arnhem.
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Aanhangwagen

Op de Parkweg staat een aanhanger die tuinders kunnen gebruiken voor bijv. afvoer
van materiaal van de tuin.
Alle complexvertegenwoordigers hebben een sleutel van de aanhanger.
U moet wel eerst telefonisch overleggen met Henk Artz, hij beheert de agenda en
heeft overigens ook een sleutel.
Henk Artz heeft ook een afdekzeil. Het gebruik van de aanhanger is voor eigen risico.
Als er schade optreedt, moet u voor herstel zorgen.
Telefoonnummers van de complexvertegenwoordigers en Henk Artz vindt u op de
achterpagina van de Knollentuin.

Bouwen van schuur of (permanente) kas

We zetten de regels nog even voor u op een rijtje:
 
U dient schriftelijk een aanvraag in voor de bouw, voorzien van een tekening met
oppervlakte- en hoogtematen.Het vloeroppervlak is maximaal 5 m2, de nokhoogte
is maximaal 1,5 m gerekend vanaf het laagste punt van het maaiveld.De kleur moet
passend zijn in de omgeving (groen of bruin).De plaats van schuur of kas wordt
vastgesteld door de complexvertegenwoordiger.

Diefstallen en vernielingen

Ingeborg Teunissen is de agente die gaat over diefstallen en vernielingen in de tuin.
Via telefoonnummer 0900-8844 is zij bereikbaar.
Het verzoek aan iedere tuinder is om in voorkomende gevallen ZELF AANGIFTE te
doen bij mevrouw Teunissen EN HET SECRETARIAAT OP DE HOOGTE te STELLEN.

            
 
2009

  
 
 2010

  
 
2011

  
 
2012

Braamberg noord 271 287 291 265

Braamberg zuid 323 412 324 324

Bosweg 892 984 808 804

Cattepoelseweg 399 400 323 285

Kweek 1320 1354 1534 1462

Parkweg onder 427 400 337 351

Parkweg midden 305 405 429 258

Parkweg boven 441 566 534 207

totaal generaal 4378 4808 4580 3956
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Alles over aardappels

Waarom de Aardappel?
Vorig jaar stopte ik voor het eerst een
aardappel in de grond. Na een paar
weken ontstonden er prachtige struiken
met besjes en bloemen eraan. Een paar
weken later stierf alles af. Ik dacht eerst
dat ik iets niet goed had gedaan. De
vereniging bepaalt niet voor niets ieder
jaar een speciaal vak waar aardappels
geteeld mogen worden. Gelukkig bleek
het afsterven van de planten niets te
maken te hebben met deze ziekte, het
was gewoon tijd om te oogsten.  De ene
na de andere aardappel kwam uit de
grond. Ongelooflijk hoeveel opbrengst ik
had van die paar aardappelen die ik in de
grond had gestopt. Ze smaakten veel
lekkerder dan de aardappels uit de su-
permarkt en waren daarom erg snel op.
Dit jaar wilde ik twee andere aardappel-
rassen poten en toen kwam ik erachter
dat er meer dan 4000! rassen zijn. Dat
was een reden om me er verder in te
verdiepen. 

 
Ik las het boek 'Botanica van het verlan-
gen' van de Amerikaanse Michael Pollan,
waarin hij verteld over de geschiedenis
van de aardappel en over de wens om
met de (genetisch gemodificeerde) aard-
appel de natuur te beheersen. Zelf poot-
te hij in zijn eigen tuin een aantal gene-
tische gemodificeerde en gepatenteerde
aardappelen van Monsanto en onder-
zocht of hij deze aardappelen durfde te
eten. Op het label van de pootaardappe-
len stond namelijk dat de aardappelplan-
ten zelf als pesticide geregistreerd waren
bij de Noord-Amerikaanse dienst voor
milieubescherming. Eind mei was ik bij
een lezing van dezelfde Amerikaanse

schrijver, waar hij vertelde dat de aard-
appels die Mac Donalds in Amerika van
grote geïndustrialiseerde boerderijen
krijgt, tot zes weken na het oogsten nog
giftig zijn. Ik weet niet of dit overdreven
is, maar er zal een kern van waarheid in
zitten. Voor mij in ieder geval een extra
reden om biologisch te blijven eten.
 
Pieperroute
Eind juli fietste ik samen met mijn lief een
stuk van het Pieperpad, een 1000km
lange fietstocht door Nederland waarin
het voornamelijk om (biologische) aard-
appels draait. We hebben vijf dagen lang
door aardappelvelden gefietst, een
aardappelboer gesproken én natuurlijk
aardappels gegeten. Zou een van aard-
appels waar we langs zijn gefietst bin-
nenkort op mijn bord belanden?

 
Tijdens de route fietsten we ook door
deNoordoostpolder, waarschijnlijk door
het saaiste landschap van Nederland.
 De man die onze hele dag hier goed
maakte was Niek Vos, een hartverwar-
mende biologische aardappelboer uit

Kraggenburg. Niek gaf zijn middagslaap-
je op om met ons naar zijn aardappelvel-
den te fietsen drie kilometer verderop.
Zijn vader, die destijds woonde in de
Admiraal de Ruytersweg in Amsterdam,
had in de jaren vijftig geholpen de polder
droog te leggen en kreeg als beloning na
twee jaar een boerderij. Niek en zijn
gezin wonen hier nog steeds.
 
Niek is ondertussen al drieëntwintig jaar
biologische boer, en was daarvoor ook
al twintig jaar als boer aan het werk.
Samen met kweekbedrijf Meijer hebben
Niek en zijn vrouw in 2008 de Bionica
aardappel gekweekt die de aardappel-
ziekte phytophthora kan weerstaan. We
waren op zijn proefveldje waar hij diver-
se aardappelplanten heeft staan. Zodra
een aardappelplant ziekteverschijnse-
len vertoond wordt hij weggehaald, de
goede laat hij staan. Zo selecteert hij in
eerste instantie alleen op ziekte, later
wordt de aardappel getest op o.a. voe-
dingswaarde en smaak.

 
Zittend in zijn aardappelveld vertelt Niek
ons zijn verhaal. ‘Mensen laten de Bioni-
ca staan omdat hij wit is. Hij smaakt ‘ge-
woon’, maar de consument heeft liever
gele aardappels op zijn bord.’ De super-
markten in Nederland hebben de Bionica
nooit willen afnemen, maar gelukkig
heeft Odin heeft de aardappel wel opge-
nomen in zijn groentepakket. Daarbij
lieten ze vijfhonderd klanten een smaak-
tekst invullen. De klanten waren tevre-
den en daarom heeft Odin de Bionica nu
dan ook echt in zijn assortiment opgeno-
men.  De Bionica zal  binnenkort overi-
gens Niek’s witte gaan heten. De naam
Bionica blijkt niet zo goed te verkopen en
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door de kleur van de aardappel juist te
benadrukken als iets bijzonders, hopen
ze de aardappel beter in de markt te
kunnen zetten.  ‘Wellicht dat er zelfs een
pakket wordt samengesteld, met allerlei
verschillende kleuren groentes, waarin
Niek’s Witte dan heel goed past’, vertelt
Niek.

 
Voordat Niek biologisch ging boeren
moest hij zijn aardappelveld steeds
vaker spuiten, veel boeren deden dat
vanwege de angst voor een mislukte
oogst.  ‘De producenten van pesticiden
schilderen je een doemscenario voor’.
Toen hij overstapte naar biologisch boe-
ren werd hij veel  gewaarschuwd voor
ziekten, maar al dat gespuit bleek alle-
maal niet nodig en het ging hem goed af.
Ook zonder pesticiden bleven de aardap-
pelen gezond. Destijds was hij ook een
van de eerste biologische boeren en had
hij weinig voorbeelden. ‘Tegenwoordig
is het veel makkelijker om de overstap te
maken.’

 
Tussen het veld staat dit jaar redelijk wat
onkruid. ‘ Ik durfde het er dit jaar niet
tussen uit te halen, vanwege het droge
weer, maar het kan geen kwaad’.
Na de route, die verder overigens erg
mooi was, heb ik de Frieslander aardap-
pels in mijn volkstuin geoogst. Daarna
sluit ik het aardappelhoofdstuk even af,
ik heb even genoeg aardappelvelden
gezien. Wel heb ik Niek beloofd om vol-
gend jaar zijn aardappels in mijn tuin te
poten. Wil je dat ook? Je kunt ze bestellen
via zaadhandel Van der Wal. www.zaad-
handelvanderwal.nl

 
Meer lezen over het pieperpad? Dat kan
op www.pieperpad.nl

Fotografie door Sanne Zurné,

(c) dynamicfood.nl

www.sannezurne.com

 
Sandra heeft sinds vorig jaar een volks-
tuin aan de parkweg, blogt regelmatig
over voedsel en probeert momenteel een
boek uit te geven over lokaal voedsel en
ons toekomstig voedselsysteem. Meer
informatie vind je op stadenvoedsel.
blogspot.nl of www.dynamicfood.nl

Workshop snoeien en mulchen

Snoeien doet groeien, maar te veel
snoeien doet ‘doodbloeien’.
 
Manon Best van BIJ BEST Moestuinedu-
catie verzorgt op
30 november van 10.00 – 12.00 uur 
een workshop snoeien van bessenstrui-
ken en druiven. Wat knip je wel weg en
wat juist niet en wat is het beste moment
om te snoeien. Verder leer je wat mul-
chen is en waarom bessenstruiken daar
baat bij hebben. Op Kweek 40 zijn enke-
le struiken te vinden om op te oefenen,
daarna kunnen we uitwaaieren naar
struiken op eigen tuinen van deelne-
mers.
Speciaal voor leden van VTV-Arnhem
hanteert BIJ BEST een tarief van 15 euro
per persoon inclusief koffie/thee.
Aanmelden of informatie inwinnen kan
via info@moestuineducatie.nu of
tel. 06 33878352.
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Contact Kweekland

Kweekland aan de Dalweg
Kweekland is op facebook: https://www.facebook.com/pages/Kweekland/565490650155747
Contact: Dalweg 70b, 6821JM Arnhem, 06 51050689
 
 

Oogstruil op Kweekland

De bijzondere stadstuin Kweekland aan
de Dalweg 70a is deze zomer overgeno-
men door een aantal groene onderne-
mers. Bezoekers kunnen zelf bloemen,
groente en fruit uit de tuin oogsten en
vaste planten, producten uit de streek en
tuingereedschappen kopen. Het onder-
houd van de tuin doen de ondernemers
met inzet van vrijwilligers en mensen die
werkervaring op willen doen. Kweekland
biedt inspiratie over de moestuin en de
natuurlijke tuin en is vooral een verras-
sende tuin om even op adem te komen.
Vanaf 1 oktober komt er ook gelegenheid
om overdag neer te strijken voor een
drankje en een hapje of een maaltijd in
het weekend.  

... zet een aantal moestuinders bij elkaar .....

Eerste oogstruil op Kweekland zeer ge

slaagd. 10 moestuinders kwamen spontaan

langs en ontmoeten elkaar rondom geruite

kruiwagen.

Foto van Annemarie van Velzen

Zaterdag 24 augustus organiseerde
Kweekland op initiatief van Yelina Valdez
Rojas een oogstruil. Moestuinders van
de complexen Parkweg, Bosweg, Kweek
en Braamberg kwamen met verse of in-
gemaakte oogst en zaden naar Kweek-
land om daar te ruilen. Daar bleef het
niet bij want zet een aantal moestuinders
bij elkaar en de kennisuitwisseling komt
vanzelf op gang. 

De oogstruil is gestart met een klein
groepje, maar Kweekland ziet de groep
graag groeien en organiseert daarom
elke 4e zaterdag van de maand een rui-
lochtend.
Noteer de eerstvolgende ochtenden al-
vast in de agenda:
28 september en 26 oktober van 11.00 –
13.00 uur.
Tot ziens op Kweekland!

 

Oogstruil op Kweekland! 

Zaterdag 28 september en 26 oktober tussen 

11.00 en 13.00 uur.  

Heb je een mooie oogst van groente en fruit en 

wil je die ruilen met andere tuinders in Arnhem? 

Je kunt naast groenten, kruiden en fruit van je 

moestuin ook zelfgemaakte producten zoals 

jams, wijn, chutneys en zoetzuur meebrengen.  

Kweekland ligt aan de Daglweg 70A, hoek 

Apeldoornseweg.  
Voor meer informatie info@puurland.nl  
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie wat waar?

 Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Dirk Gaasbeek
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Ondersteuning secretariaat/bestuur:
Saskya Kamps
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
Alg. Bestuurslid: Nanny Schmidt
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
 Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Jan Boenders  06-16357545
 

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Henk Artz 44 273 87
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Secretariaat, correspondentie

Adreswijzigingen en overige
correspondentie
kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Telefoon bestuur

06 252 004 36
Via deze weg (en ook via eMail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken.
Individuele zaken kunt u in eerste
instantie  opnemen met de
complexvertegenwoordiger.
De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,
zo mogelijk dezelfde dag, met u
telefonisch contact zal worden
opgenomen.

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 425 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar
redactie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /
1 september / 1 december
 

Inschrijven nieuwe leden
en informatie

U kunt bellen naar de
verenigingstelefoon
of bezoek onze website.
Hier vindt u alle informatie en kunt u zich
direct inschrijven. Kandidaatleden
worden uitgenodigd voor een
infomatieavond waarbij u ook
uw wensen kenbaar kunt maken.
Toewijzing gebeurt in volgorde
van aanmelding.
 
Aardappelaanduiding 2013: Vak A
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november
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