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Dit jaar is er weer een beeldententoon-
stelling in het Sonsbeekpark en de stad.
Voor de vorige beeldententoonstelling in
Sonsbeek in 2008 werd de volkstuinver-
eniging benaderd oud tuingereedschap
aan te leveren, om deel te nemen aan de
processie en daarna om het kunstwerk
te verzorgen dat het Zwitserse kunste-
naarsduo Gerda Steiner en Jörg Lenzlin-
ger met onder meer het gereedschap
hadden gemaakt. Dagelijks trok een van
onze leden naar de Steile Tuin om met

een soort roze kristalliserende vloeibare
kunstmest het kunstwerk te begieten.
Ook bij de huidige tentoonstelling heb-
ben tuinders van onze vereniging een rol
gespeeld. Het Zuid-Koreaanse kunste-
naarscollectief ‘Mixrice’ zocht enkele
leden met een van oorsprong niet-Neder-
landse achtergrond op, om te praten
over tuinieren en welke rol het land van
herkomst daar nog in speelt. Worden er
groenten of fruit verbouwd uit dat land?
Hoe komt men aan zaaigoed? Welke
herinneringen hebben de tuinders aan
groente en fruit van vroeger? Hoe neem

je die smaken en geuren mee naar je
nieuwe stek?
Mixrice zoekt al een paar jaar in andere
landen contact met migranten. Hun
kunstwerken zijn geïnspireerd op de
verhalen en herinneringen van deze
mensen. Ook maken de kunstenaars
samen met deelnemers ‘fruit’ van klei en
natuurlijk materiaal. Naast gesprekken
met tuinders van onze vereniging heeft
Mixrice ook o.a. op een woensdagmid-
dag met ongeveer 30 buiten spelende
kinderen in Klarendal gesproken en ge-
werkt.

Foto in kolom 1 afkomstig van het fotoal-
bum van de vereniging, te vinden op
http://picasaweb.google.com/
volkstuinarnhem
Foto's in kolom 2: Vijf Ramen Galerie, 
https://5ramen.wordpress.com/

De tentoonstelling die Mixrice van deze
ontmoetingen heeft gemaakt is t/m eind
september te zien in en rond galerie De
Vijf Ramen aan de Sonsbeeksingel nr.
150 (hoek Paulstraat) in Klarendal. Deze
raamgalerie is altijd te bezichtigen.
Daarnaast reizen enkele kunstwerken
deze zomer door Klarendal.

Kweek 1 t/m 10 en de Bosweg

Park Klarenbeek, waar de tuincomplexen
Bosweg en Kweek liggen, wordt de ko-
mende tijd door de gemeente aange-
pakt. Het terrein van de voormalige
Kwekerij/stadswerf wordt geheel gesa-
neerd. Dat houdt in dat alle gebouwen
worden gesloopt, de beplanting wordt
verwijderd evenals de hagen en het hele
terrein wordt omgetoverd in bloemrijk
grasland. De tuinen Kweek 1 t/m 10
mogen op hun huidige locatie blijven.
Eindelijk kan de omheining worden
verbeterd!
Er was enige tijd sprake van het afsluiten
van de Bosweg voor autoverkeer. Dit
gaat niet door. Wel wordt er een maatre-
gel genomen die te hard rijden moet te-
gengaan. Denk daarbij aan een drempel
of hoek in de weg. Tot slot staat het
planten van een aantal meidoornhagen
langs paardenweilanden in het park ook
nog op stapel.

Klusgroep

In oktober willen we graag een Algemene
klusdag organiseren. In het najaarsnum-
mer leest u daar meer over. Maar voor de
lopende klussen die complexvertegen-
woordigers tegenkomen, zouden we
graag een lijst vrijwilligers willen die zich
hiervoor beschikbaar stellen. Er staan al
wat mensen op deze lijst, maar vele
handen maken licht werk! U kunt zich
melden bij het secretariaat van de vere-
niging.
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Voorwoord van de voorzitter

Op het moment dat deze Knollentuin op uw deurmat valt, is het misschien alweer de langste dag van het jaar geweest. 21 Juni.
Midzomer wordt deze dag genoemd, maar op die dag begint de zomer pas. Toch is het korter worden van de dagen van invloed
op de plantengroei en groententeelt. Je kunt niet meer alles zaaien. Planten groeien langzamer, of schieten makkelijk door. “Ze
staan al met het geweer klaar” zei mijn oma dan. De oogsttijd breekt nu pas goed aan.

In deze Knollentuin vind u naast een terugblik op de ALV  een aantal tips en aanwijzingen voor het zomeronderhoud. Er wordt
ook voorts aandacht besteed aan een bezoek van een Koreaanse kunstenaarsgroep aan enkele tuinders i.h.k.v. de Sonsbeek
Beeldententoonstelling.

In de ALV meldde ik dat het verwijderen van Asbest de gemeente Arnhem heroverweegt of dit de taak van de individuele
huurders is.  Er wordt door de gespecialiseerde gemeenteambtenaren momenteel in kaart gebracht hoeveel asbest er op de
tuinen is, en op welke wijze deze is aangebracht. Daarna kan men beter uitstippelen welke vervolgacties moeten worden on-
dernomen. Verder is er nieuws over de aanpak van de voormalige gemeentewerf op de Bosweg.

Ik hoop dat u de komende tijd veel kunt genieten in uw tuin en van wat u daarvandaan haalt!

Saskya Kamps, voorzitter

Tuinkeuringen 2016

“GEEF HET DOOR” - Het bestuur vraagt
nadrukkelijk om door te geven aan de
complexvertegenwoordiger of het secre-
tariaat als de tuin door ziekte of persoon-
lijke omstandigheden tijdelijk niet goed
kan worden bijgehouden.
Mail of bel ons! Zie voor de contactgege-
vens de achterzijde van de Knollentuin.
Als wij op de hoogte zijn, kunnen de
keuringsleden en complexvertegen-
woordiger hier rekening mee houden.
Ook kunnen wij in overleg met u over een
tijdelijke oplossing nadenken. Als wij
niets van u horen, is de kans groot dat u

een negatieve keuringsbrief krijgt. Na 3
slechte keuringen krijgt men nog een
kans om de tuin op orde te brengen,
anders zegt het bestuur eenzijdig de tuin
op.
De complexen worden in 2016 gekeurd
in de volgende periodes:
April: 8-4 t/m 18-4 (week 15 en 16)
Juni: 10-6 t/m 20-6 (week 23 en 24)
September: 2/9 t/m 12-9 (week35 en 36)
Oktober: 21-10 t/m 31-10 (week 42 en 43)
 

Melden van (alle pogingen tot) inbraken / vandalisme

Vorig jaar hebben we erg veel overlast
gehad van inbraken, vandalisme en
brandstichting (of pogingen daartoe) op
onze complexen – met name op de Park-
weg en Kweek. Mocht u het slachtoffer
zijn van deze vorm van criminaliteit, dan

vragen we u dringend om hiervan mel-
ding te maken of aangifte te doen bij de
politie. Hoe beter zij op de hoogte zijn
van ongewenste bezoeken aan onze
tuinen, hoe meer zij kunnen betekenen
om de overlast aan te pakken.

Na een bij ons gemeld incident hebben
we nog een aanvulling hierop. Mensen
komen op de fiets naar de tuin en laten
soms hun tas of andere spullen achter in
de fietstassen. Ook deze kunnen worden
gestolen, zo is onlangs gebleken. Houd

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM – voor omgewaaide bomen of boomtakken, onbe-
gaanbare zandpaden, kuilen in de paden, illegaal gestort afval e.d.. Telefonisch
meldpunt: 0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_openbare_ruimte
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Terugblik op de Algemene Le-
denvergadering (4 april jl.)

Op maandagavond 4 april jl. stond de
Algemene Ledenvergadering weer ge-
pland. Er waren rond de 45 leden aanwe-
zig, naast het bestuur en de complexver-
tegenwoordigers. Voor elke vacante
post is een nieuwe vrijwilliger gevonden.
Bij enkele agendapunten is wat langer
stilgestaan: klussen en vrijwilligers, het
contact met de gemeente Arnhem en het
vrije vermogen van de vereniging. Er
werd voorgesteld om een meerjarenplan
te gaan opstellen voor het onderhoud en
de vraag werd gesteld of het zin heeft een
plafond in te stellen voor algemene
zaken vanuit het vrije vermogen.
Na de pauze gaf Henk Wentink, gemeen-
teambtenaar voor stadslandbouwinitia-
tieven, een korte presentatie over zijn
beleid en de rol van de volkstuinen
daarbinnen. De functie van dhr. Wentink
is nieuw, en het beleid nog in ontwikke-
ling. Duidelijk was wel dat hij geen eigen
budget heeft voor dit beleidsterrein.

Water en Vuur

Barbecues, vuurkorven,
kacheltjes…

Barbecues, vuurkorven, kacheltjes… het
picknicken op de tuin met een barbecue
erbij of vuurkorf is heel aantrekkelijk.
Ook in de wintermaanden zien we regel-
matig rookpluimpjes uit kassen of
schuurtjes komen.
Wat mag er nu wel en niet, op basis van
ons reglement en de APV van de gemeen-
te Arnhem? Ons eigen verenigingsregle-
ment stelt onder 6.1: het is verboden
afval te verbranden (gemeentelijke ver-
ordening).
Meer specifiek is de Algemene Plaatse-
lijke Verordening op dit punt: Vuur sto-
ken in de open lucht is in de stadsparken
waarin ook onze complexen liggen, ver-
boden. Daaronder valt ook het branden
van afval of haardhout in vuurkorven of
het branden van fakkels of kaarsen t.b.
v. verlichting.
Wel is het toegestaan om in een besloten
ruimte (tuinhuisje, schuur of kas) een
kacheltje te stoken.
Barbecueën wordt gedoogd. Belangrijk
is dat er geen open vuur is, maar smeu-
lende kooltjes zonder hinderlijke rook-
wolken.

Sproeien

Nu de zomer er weer aankomt, vragen we
ook extra aandacht voor het sproeien
van de tuin. Het is alleen toegestaan om
uw tuin te sproeien als u zelf aanwezig
bent op uw tuin. Het is verboden om de
kraan open te laten staan als u er niet bij
bent.
Ook gebeurt het regelmatig dat tuinders
het water 'afsluiten' door hun sproeier
dicht te zetten en niet door hun kraan
dicht te draaien.

De parkwachters melden in dit verband
het volgende: "Wij hebben er geen
problemen mee dat er gebarbecued
wordt op de volkstuinen mits het niet
ontaard in kampvuren."
Rookontwikkeling is hinderlijk voor
buurtuinders en om die reden (overlast)
is een open vuur ook verboden.

De waterdruk blijft dan op de slang en
sproeier staan en vaak gaat dat mis en
stromen er vele liters drinkwater weg...
Daarbij ontstaan complete waterstro-
men die vruchtbare grond, plantjes van
de tuinder en zelfs ook plantjes bij de
buren wegspoelen. Onze complexverte-
genwoordigers hebben regelmatig over
hekken moeten klimmen om te kraan op
een verlaten tuin dicht te draaien. Maak
er dus een gewoonte van om tuinslangen
na gebruik te ontkoppelen van de kraan.

Gras

In het reglement is het nog niet aange-
past, maar sinds vorig jaar mag men wat
meer gras in de tuin laten groeien, naast
een gazonnetje mogen ook paadjes van
goed onderhouden (afgekant en ge-
maaid) gras zijn.
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Wie wat waar?

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Peter de Jong
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
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: Erik de Vries 06-50478618
 

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Gerard Meeuwsen 06-202 662 56
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

Inschrijven nieuwe leden en
informatie

U kunt bellen naar de verenigingstele-
foon 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 2016: Vak D

Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

De vereniging op internet:

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
 
Redactie verenigingsblad
De knollentuin verschijnt 4x per jaar.
Oplage 450 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
 

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Secretariaat, correspondentie

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

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.
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