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- de nieuwe voorzitter stelt zich voor
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- stadslandbouw
- korte terugblik ALV
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- begin nieuwe reeks: de VTVA in gra-
fieken en tabellen
 

Bijenhouden

Het is alleen toegestaan bijen op de tuin
te houden na schriftelijke toestemming
van het bestuur.
Bij het indienen van een aanvraag voor
bijenhouden moet u schriftelijke toe-
stemming bijvoegen van de omliggende
tuinders.
Indien omliggende tuinders later alsnog
overlast ondervinden vervalt hun toe-
stemming en zal het bestuur de toestem-
ming intrekken.
Het is immers niet toegestaan aan ande-
re leden overlast te bezorgen.
Omdat het bijenhouden binnen onze
vereniging nog in een experimenteel
stadium is houdt het bestuur het recht
aanvullende voorwaarden te stellen, ook
aan bijenhouders die al toestemming
hebben gekregen. Denk dan aan het
maximaal aantal kasten, afstand tot
aangrenzende tuinen etc.

En als we het dan toch over bijen hebben.....

...een geheugensteun van bijvriendelijke planten!
Print te bestellen in de Etsy shop van Hannah Rosengren (USA)
https://www.etsy.com/shop/HannahRosengren

Tuinkeuring Juni 2014

De tuinkeuringsdata voor deze maand
zijn in week 25 en 26 van
13/6 t/m 27/6/2014
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Van de voorzitter

Beste mensen,

In de Algemene Ledenvergadering van 31 maart j.l.  werd ik verkozen tot voorzitter van de vereniging als opvolger van Dirk
Gaasbeek.
Graag stel ik me even kort voor. Ik ben midden veertig, woon met mijn gezin ‘op Klarendal’ en heb sinds 2000 een tuin van 200
m2 op het complex Braamberg Noord. Er was destijds geen wachtlijst, ik kon kiezen uit verschillende tuinen. In het dagelijks
leven ben ik beeldend kunstenaar en coördinator van evenementen en kunsteducatieprojecten.
Tuinieren heb ik van huis uit meegekregen. Mijn opa en oma hadden in Oosterbeek achter het huis een enorme moestuin waar
ik als kind ook een stukje van mocht bebouwen. Van opa heb ik geleerd hoe de bonen te leggen en uien te poten en dat tuinie-
ren vooral bestaat uit wieden. Van oma leerde ik de namen van sierbloemen. Zelf werd ik al lang geleden lid van Velt, een
Belgische club voor ecologisch leven en tuinieren.
Binnen de volkstuinvereniging heb ik een aantal jaren als tuinkeurder meegelopen en vorig jaar ondersteunde ik het bestuur
als tweede secretaris van de maandelijkse bestuursvergaderingen.
Sinds 2000 is de interesse in moestuinieren enorm toegenomen, wat ook te zien is in de toegenomen wachtlijst (zie hiervoor
ook een artikel in deze Knollentuin van Peter v/d Gulden, onze secretaris). Ook andere volkstuinverenigingen in Arnhem zien
deze toename.
De gemeente Arnhem promoot nieuwe fenomenen zoals Stadslandbouw. In feite maken de volkstuincomplexen daar ook on-
derdeel van uit. Omdat onze wachtlijst al langere tijd zo groot is, zou het mooi zijn als we in de toekomst wat kunnen uitbreiden
met nieuwe tuinen. Vorig jaar is het bestuur gestart met het uitgeven van kleine, eigenlijk opgesplitste tuinen voor starters,
mensen met weinig tijd of tuinders die willen afbouwen, maar daarmee is de wachtlijst nog lang niet verholpen.
Onze complexen zijn heel divers, naast elkaar zie je heel verschillende stijlen van tuinieren.
Ik vind het geweldig om aan de ene kant herinnerd te worden aan mijn grootouders met hun strakke rijtjes groenten en aan de
andere kant kleurige tuinen vol klaprozen en goudsbloemen te zien. Als tuinkeurder zag ik permacultuur en exotische groenten
zoals de zelfkiemende chayote, een soort Aziatische komkommer.

Die variatie wil ik graag als uw nieuwe voorzitter hoog houden en uitdragen als dat nodig is!
 
Saskya Kamps

10 jaar: 15 jaar: 25 jaar:

BR038 Giuseppe Montis PA001 Dursun Pala BR030 J. Matau

BR040 Bino Vaglica PA040 M. Hammink BW015 M. Huiskamp

BRPW1 Doortje Voss PA052 Annemarie Brunsting PA113 C. Hulst

BW006 San en Geert Borkus PA077 Jan Boenders 30 jaar:

BW019 Lia Kalis PA114 Dorien van Gils BW055 Erdogan Sucu

KW012 Henk Velthorst 20 jaar: KW024 Henk v/d Brink

KW021 Anna Schoen CA028 Annemiek Demon 35 jaar:

KW080 Inge van Hemert KW035 A. Cardinaals BR006 Kobus Brouwer 

KW093 Rob Spaan KW040 Manon Best KW008 A. Antinori

KWM012 Jaqueline Velthorst KW072 H. Mones 40 jaar:

KWM093 Peter van den Berg BW007 Anne Rodenburg BR042 L. La Marra

PA109 300 Marcel Lith en Desiree te Brake KW101 A.W. Stoks PA076 Willem van Oosterom

PA115 300 Tomas Dubois PA035 Corrie de Jongste

Jubilarissen 2014
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In onze Knollentuin

Water in de moestuin

Water is onmisbaar voor planten. Ze
gebruiken het om voedingsstoffen uit de
bodem op te nemen en die in de plant te
transporteren naar de bladeren, maar
ook om suikers naar de wortels te bren-
gen. Water wordt gebruikt om de planten
te koelen en geeft planten ook stevig-
heid. Bij gebrek aan water neemt de druk
in de cellen af en worden planten slap.
Ook de huidmondjes in de bladeren gaan
dan dicht zitten om verdere verdamping
te voorkomen. Daardoor kan de plant
maar slecht ademen (koolzuur opnemen
uit de lucht) en dus niet groeien. Een
gebrek aan water zorgt voor verminder-
de gewasopbrengsten en kans op uitval,
vooral bij zaailingen. Tuinders zullen er
dan ook niet aan ontkomen om af en toe

Water speelt een belangrijke rol in de
bodem, en is daarom direct van invloed
op de planten. De bodem is een mengsel
van bodemdeeltjes, water en lucht, alle
drie van belang voor de planten. Ideaal
is een verhouding 1:1:1 van die bodem-
componenten, dus 33% bodemdeeltjes,
33% water en 33% lucht in de bodem. In
die toestand is er op een vierkante meter
grond van 50 cm diep 165 liter water
aanwezig. Wees dus niet te snel met
water geven. De plantenwortels gaan
wel op zoek naar dat water, en dat leidt
tot een sterk wortelstelsel en een goede
benutting van de bodem en de voedings-
stoffen er in.

Als er te veel water gegeven
wordt, 

gaat dit ten koste van de hoeveelheid
lucht in de bodem. Voor korte termijn is
dat niet erg, maar als er te vaak te veel
water gegeven wordt kunnen sommige
planten last krijgen van zuurstoftekort
bij de wortels of is er kans op rot. Ook
spoelen voedingsstoffen uit bij een
overmaat aan water. Het is daarom beter
om met tussenpozen water te geven, en
dan meteen een goede dosis. Boeren
geven veelal 20 mm water of meer,
waardoor meer dan 6 cm van de bodem
goed vochtig wordt gemaakt. Doe dit wel
rustig aan (een sproeier een half of heel
uur laten draaien) zodat de bodem het
water op kan nemen en het niet over het
oppervlak wegstroomt. De hoeveelheid
is vaak lastig in te schatten (een regen-
meter werk niet zo goed bij sproeiinsta-
laties, een diep bord werkt dan mogelijk
beter), maar controleer tussendoor na
een pauze even door met de hand 5 - 10
cm te graven en te kijken of daar de
bodem vochtig is.

Door weer enige tijd niet te beregenen
droogt de bodem weer, en wordt het

water in de bodem vervangen door lucht.
Beregen pas weer als de bodem er om
vraagt en controleer weer door even te
graven. Natuurlijk zijn hier ook techni-
sche hulpmiddelen voor, maar voor de
meeste tuinders steekt het waarschijn-
lijk niet heel nauw.

Vaak (dagelijks) een beetje beregenen is
vaak niet effectief. Dan wordt alleen het
bovenste laagje van de bodem nat ge-
maakt, en dat water is verdampt voordat
het bij de wortels komt. Als er gezaaid is,
is het wel van belang de bovenste bo-
demlaag vochtig te houden en moet u
soms regelmatig (dagelijks) watergeven,
liefst 's avonds. Dit is bij kleine ondiep
gezaaid zaad, zoals van sla. Grote zaden
zoals van bonen gaan dieper en behoe-
ven minder of geen water. Kleine kiem-
plantjes zijn kwetsbaar en mogen niet
uitdrogen, dus ook regelmatig water
geven. Dit kan natuurlijk met een gieter.
Standaard staat de kop van een gieter
vaak naar beneden gericht, waardoor er
een harde smalle straal uit komt. Draai
voor zaaibedden en kiemplanten  de kop
van de gieter naar boven, zodat een
brede zachte broes met een boogje op
de bodem valt.
 
Anjo de Jong, illustraties van Thalysia
van Esch

planten water te geven. Maar let op dat
dit op de goede manier gebeurt.
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Stadslandbouw.

Nog nooit lijkt  groente verbouwen zó
populair en hip als tegenwoordig. Ieder
stadsmens heeft de mogelijkheid eigen
groente te telen of kruiden te kweken.
Daarbij kan, en moet zelfs, iedere vier-
kante centimeter in en om huis benut
worden:  balkon, muur, raam of dak..
Tuincentra spelen handig in op de trend
om van eigen groente te smullen. Hier is
voor iedereen met weinig ruimte thuis
wat te vinden. Groentebakken hebben
schattige namen als minituintje, mini-
garden, vierkantemetertuin, stapeltuin,

foto: http://www.quup.nl

piramidetuin, traptuintje , raamtuin,
verticale tuin of etagère (deze kenden we
al).

In supermarkten laten we ons verleiden
door geurige Basilicum en Tijm.  Een-
maal op het aanrecht, probeer je zo’n
plantje langer dan een week in leven te
houden..daar begint het enthousiasme
te groeien.

foto: http://www.recensiekoning.

nl/2012/10/56755/kruidenplantjes

Logo http://www.eetbaarede.nl/

De gemeente draagt haar steentje bij:
door projecten stimuleert ze bewoners
voedsel te verbouwen op braakliggende
stukjes grond, dicht bij huis. Dichtbij…..
dus duurzaam.  Met “eetbare balkons”

in de gemeente Ede, telen flatbewoners
hun eigen tomaten en ander smakelijke
groenten. In Arnhem  denken ze ruimer
dan een balkon. Op speciaal daarvoor
ingerichte plaatsen telen wijkbewoners
samen groente en fruit.  Daar heet het 
‘Stadslandbouw’.

Foto: http://www.vpro.nl/kijk/maartens-

moestuin/

Ook de televisie sluit aan bij de trend om
eigen groente te verbouwen.  Ze hebben
Maarten ’t Hart ontdekt.  Deze man, die
zijn hele leven al een tuinder is, neemt
ons mee in zijn moestuinbeleving met
het tv programma Maartens Moestuin.

De trend is gezet.. tegenwoordig begin-
nen we dus allemaal met een volkstuin-
tje.  Al deze beginnende tuinders krijgen
de smaak behoorlijk te pakken…jawel..
letterlijk en figuurlijk.  
Wij, echte tuinders, wij weten het echter
allang….wij hebben de smaak allang te
pakken!

Wij hebben gelukkig meer bewegings-
ruimte dan de vierkante centimeters. Op
onze vensterbank geen groentenbak-
ken, maar voorgekweekte plantjes voor
het echte werk!  Ons balkon krijgt amper
aandacht; daar mogen wat geraniums
bloeien, of het staat hooguit tijdelijk vol
met voorgekweekte pompoenen en
courgettes.. maar dat is allemaal  voor
het grotere werk.

foto: http://forum.tuinadvies.be/forum_to

pic.php?hid=1&sid=14&tid=40057

Wij tuinders, hebben het verticaal tuinie-
ren al van generaties  geleden meege-
kregen; keurig gebonden bonenstokken
prijken op onze tuinen.  Wij tuinders,
vergelijken de smaak van de winkels met
de groenten van eigen tuin.. we weten
allang wat beter smaakt.

Verticaal groen Spoorhoek Arnhem, foto

grafie: Thea van den Heuvel/ Daph

http://www.poelmansreesink.nl/verticaal-

groen-spoorhoek-arnhem

4



In onze Knollentuin

We blijven niet lang in een winkel, waar
slappe plantjes smachten om de volle
grond.. We willen snel naar onze moes-
tuin om daar de geweldige Artisjok in
knop te zien staan of andere planten in
bloei te zien staan.

foto: Jose Vink

http://vinkenpraat.wordpress.

com/2012/09/03/artisjok/

Wij tuinders, wij doen al jaren aan land-
bouw.. Op onze volkstuinen….dat is pas
écht landbouw.. Glooiende velden aan
de Kweek, zoals die in Zuid-Frankrijk,
staan in augustus vol met Zonnebloe-
men en Maïs. De hellingen aan de Park-
weg met druivenranken,  zijn als de
Duitse wijnstreken aan de Moezel.  De
Cattepoelseweg  is met al die fruitbo-
men en bessenstruiken als een echte
Betuwe.

Foto: Willem Slagter, Scan van dia, omge

zet naar zw wit, uit de serie 'boerenwerk'.

http://www.nationalgeographic.nl/

fotografie/foto/werkende-handen

Wij, echte tuinders, weten het allang..
eigen groenten smaakt het beste.  Ons
gereedschap dat zijn  onze handen.. heel
duurzaam!
 
Lucy Glaap

Bamboe

De afgelopen maanden hebben vrijwilli-
gers meerdere malen moeten helpen om
bamboe uit vrijkomende tuinen te verwij-
deren. Dat is echt een vreselijke klus.
Bamboe woekert en vormt enorme pol-
len die bijna niet uit de grond te krijgen
zijn.
Om die reden moet bamboe, ook al is het
zo mooi, stelselmatig worden verwijderd
en zeker niet geplant!

Worteluitlopers van woekerende bamboe

verschijnen ineens midden in het gazon...

foto: http://www.tuinadvies.be/woekeren

de_bamboe_verwijderen.htm

Wortelbegrenzer - rhizoombegrenzer steekt

enkele cm boven de grond uit

foto: http://www.tuinadvies.be/woekeren

de_bamboe_verwijderen.htm

Bezint eer ge begint!

Veelal bouwen tuinders in al hun enthou-
siasme een huisje, kas of aanbouw in
hun tuin.

Dit is echter aan regels gebonden, vast-
gelegd in het tuinreglement. Deze regels
zijn in overleg met de gemeente vastge-
steld en moeten door de vereniging
worden gehandhaafd. Doen we dat niet
dan zal de gemeente de eisen aanscher-
pen en het bouwen van huisjes e.d.
compleet verbieden, zoals dat ook bij
nieuwere tuinverenigingen is gedaan.
Als zo'n bouwwerk wordt aangetroffen
moet het toch echt worden afgebroken
en dat is voor alle partijen vervelend.
Sla dus voordat u begint het tuinregele-
ment er op na, het staat  op de website
en is ook op te vragen bij het bestuur.
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Een korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2014

We namen afscheid van voorzitter Dirk Gaasbeek en algemeen bestuurslid Nanny Schmidt en van complexvertegenwoordiger
Jan Boenders. Voor hem in de plaats komt Erik de Vries. De complexvertegenwoordigers Kemal Colgecen en Gerard Wiggers
werden herbenoemd.

Naast de vaste agendapunten kwam een ook aantal zaken aan de orde waarover wat langer gesproken werd.
Zo is de financiële reserve van de vereniging aan de ruime kant. In de vergadering zijn al verschillende mogelijkheden geopperd
om de spaartegoeden op zinvolle wijze te besteden.
Zo werd gewezen op bodemonderzoek en gezamenlijke opvangmogelijkheden van regenwater. Het bestuur is zich ervan bewust
dat er wel budget  nodig is voor eventuele grote kostenposten die zich in de toekomst aan kunnen dienen. Dit is ook de reden
van het ontstaan van de hoge reserves.
Daarnaast is op oriënterende wijze de mogelijkheid besproken om incidenteel cameratoezicht in te stellen op de complexen.
De complexen worden helaas zeer regelmatig bezocht door het inbrekersgilde en bij meldingen bij de politie is de vraag vaak
‘of we ook camerabeelden hebben’. Het bestuur heeft uitgezocht wat de juridische haken en ogen bij het plaatsen van camera’s
zijn. Allereerst is het zo dat de leden van de vereniging toestemming moeten geven.
In de ALV werd duidelijk dat een aantal leden principiële bezwaren heeft omtrent cameratoezicht, waardoor het besluit is ge-
nomen dat vanuit de vereniging hiertoe geen stappen worden ondernomen. Daarnaast wegen er diverse praktische bezwaren
tegen de uitvoerbaarheid van cameratoezicht.
Na de uitgelopen vergadering gaf Rob Henneman nog een interessante presentatie over de bodemgesteldheid van onze com-
plexen. Hierover zult u in de komende Knollentuinen ook nog het een en ander lezen.

Tuinkeuringen 2014

April week 15 en 16 6/4 t/m 20/4

Juni week 25 en 26 13/6 t/m 27/6

Augustus week 34 en 35 23/8 t/m 6/9

Oktober week 44 en 45 24/10 t/m 7/11

De tuinen op alle complexen worden vier keer per jaar gekeurd door twee tuinkeur-
ders. Dit zijn medetuinders van andere complexen die zich hiervoor beschikbaar
hebben gesteld. Zij kijken ernaar of de tuin er netjes, onkruidvrij, bijstaat, maar ook
of de grond goed gebruikt wordt voor groente, fruit of bloemen. Bij deze keuring
loopt de complexvertegenwoordiger ook mee. Hij kan aangeven of er bijzondere
omstandigheden zijn waardoor de tuin niet verzorgd is. Dit betekent dat u als tuin
altijd contact kunt opnemen met de complexvertegenwoordiger als er iets aan de
hand is waardoor u tijdelijk minder zorg aan de tuin kunt besteden.
De tuinkeuring is er niet voor bedoeld om onnodig kritisch te zijn, maar wel om te
voorkomen dat onze mooie complexen er verwaarloosd gaan uitzien. Iedere tuinder
kan daarvoor zijn/haar steentje bijdragen.

De keuringstijden voor dit jaar zijn:
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Middenpaden

Eén van de zaken waarop de tuinkeur-
ders letten is het bijhouden van het
middenpad. Op een aantal complexen
worden middenpaden stelselmatig ver-
waarloosd.
Dat is jammer want een schoon of ge-
maaid binnenpad maakt elk bezoek aan
de tuin al bij voorbaat leuker.
Het schoonhouden en maaien van het

middenpad grenzend aan uw tuin hoort
bij de verplichtingen  die u als tuinhuur-
der heeft.: gras maaien, schoffelen van
de randen en geen overhangende takken
of spullen op het middenpad.
Af en toe maaien de complexbeheerders
het middenpad ook, maar dat is extra.
Houdt het gras kort, ook in verband met
mogelijke overlast van teken! Foto: middenpad tijdens de renovatie van

complex de Kweek

Uit het fotoalbum van de vereniging, kijk op

https://picasaweb.google.com/

volkstuinarnhem

De VTVA in Grafieken en Tabellen

Start van een reeks info grafieken en tabellen over onze vereniging van onze
secretaris Peter van der Gulden.

DE VtvA in GRAFIEKEN EN TABELLEN (1)
 
Afbeelding 1
In 2013 werden door het jaar heen 22 tuinen 
uitgegeven aan nieuwe tuinders. Op 1 januari 
2014  kwamen er nog eens 11 tuinen vrij die 
in dezelfde maand weer werden uitgegeven. 
Inmiddels zijn alle tuinen bezet.

Afbeelding 2
Hoe verhouden die 22 tuinen uit 2013 zich tot 
het aantal tuinen dat in andere jaren werd 
uitgegeven? Tabel 2 laat zien dat in de laatste 
12 jaar jaarlijks gemiddeld 29 tuinen werden 
uitgegeven.

totaal
aantal
tuinen

door het 
jaar heen

uitgegeven

tuinen vrij 
op 

01-01-14 TOTAAL

Braamberg 46 5 0 5

Bosweg 53 5 2 7

Cattepoelseweg 29 1 0 1

Kweek 103 6 2 8

Parkweg 111 5 7 12

TOTAAL 342 22 11 33

1. NIEUWE 
 TUINDERS 
 IN 2013

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2. AANTAL TUINEN PER JAAR UITGEGEVEN AAN NIEUWE TUINDERS

  34 24 32 34 28 33 38 32 24 25 27 22 
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

Wie wat waar?

 Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Ondersteuning secretariaat/bestuur:
Ellis Hettinga
Penningmeester: Anjo de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
Alg. Bestuurslid/tuinkeuringen: vacant
 
 Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Ton Miltenburg  4427293
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
 

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 2014: Vak B
 
Water aangesloten van ca. 
1 april tot ca. 1 november
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