
Gezamenlijke inkoop levert wel 25% korting op!

De GARANTZADENGIDS ligt weer voor u klaar bij uw complexvertegenwoordiger.
Tuinders die vorig jaar hebben besteld, ontvangen de gids thuisbezorgd.
De tuinders van de Bosweg kunnen de Garantgids afhalen bij:
Eco electronics, Hommelseweg 111.
Ook de aardappelbestellijst zit in de gids. Naast reguliere zaden en pootgoed,
is er ook keuze in biologische producten.
 
Gezamenlijke inkoop levert wel 25% korting op!
 
Door gezamenlijk zaden te bestellen, krijgen we korting op de eindprijs. Een
paar vrijwilligers zorgen elk jaar weer voor de distributie, bestellingen en uit-
reiking, waarvoor HULDE. Vraag om de gids, vul de bestellijst in en lever hem
tijdig in op een van de aangegeven adressen (vóór 15 januari 2017!!!).
 
Ophalen van de bestellingen:
ZONDAGMIDDAG 5 MAART tussen 14.00 – 16.00 uur
bij de scoutingblokhut van Sint Christoforus op de Monnikensteeg nr 4.

Winteruitje: Reclaim the Seeds
2017: Plant het voort!

Reclaim the Seeds 2017: Plant het voort!
www.reclaimtheseeds.nl
4 maart zadenbeurs met workshoppro-
gramma in De Vasim in Nijmegen
De jaarlijkse zadenbeurs van Reclaim the
Seeds vindt op 4 maart plaats in De
Vasim in Nijmegen. Deze culturele
broedplaats in een oude spinnerij aan de
Waal biedt voldoende ruimte voor een
grote zadenmarkt en workshops. Oude,
lokale, zaadvaste en anderszins bijzon-
dere zaden, knollen en stekjes kunnen
worden geruild, weggegeven en ver-
kocht. Iedereen kan zijn eigen biologi-
sche zaadjes en stekjes meenemen naar
de ruiltafel.

Het bestuur

wenst u

gezellige feestdagen
en

een mooi 2017!

 
Parallel aan de markt zijn er lezingen en
workshops over onder andere het bewa-
ren van zaden, permacultuur, zadennet-
werken, meerjarige eetbare planten en
bedreigingen door patentclaiming van
grote zaadbedrijven.
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In onze Knollentuin

Voorwoord van het bestuur

De vorst trad vroeg in, na een prachtig en vooral droog najaar. We hebben onze tuinen ‘winterklaar’ gemaakt en kunnen ons
buigen over het zaaiplan voor volgend jaar. Het bestuur wijst u er graag op dat we gezamenlijk zaai- en pootgoed kunnen be-
stellen bij Garant Zaden. Elders in dit blad leest u daar meer over.
 
Ander nieuws komt van complex De Bosweg. Voor opvolging van de complexvertegenwoordiger kijken we als bestuur naar een
nieuwe mogelijkheid: een groep tuinders die dit gezamenlijk gaat oppakken. We hebben in november jl. alle tuinders voor een
overlegavond uitgenodigd. Een verslag daarvan kunt u in deze Knollentuin lezen.
 
Bij de complexen Bosweg en Kweek is de gemeente afgelopen maanden druk doende geweest met onderhoudswerkzaamheden
op Park Klarenbeek. De oude (voormalige) Gemeentewerf is gesloopt en het terrein gesaneerd. Dat wordt nu toegevoegd aan
het gedeelte bloemrijk grasland langs de Bosweg. De tuinen Kweek 1 t/m 10 krijgen een nieuwe haag en nieuwe poorten. Ook
de centrale toegang van complex Bosweg is door de gemeente gesaneerd: geploegd en geëgaliseerd. Helaas was tijdens deze
operatie het toegangshek vernield, waarop het inbrekersgilde onmiddellijk zijn slag sloeg. Heel vervelend voor de tuinders van
deze complexen!
 
Een volgende stap waarbij de vereniging en de gemeente samen op gaan, is de asbestverwijdering. Na een eerste inventarisa-
tie op alle complexen, wordt begin 2017 uitvoeriger (bodem)onderzoek gedaan door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht
van de gemeente. Dit onderzoek zal helemaal in samenspraak met de vereniging worden uitgevoerd. De gemeente heeft laten
weten vooral ook rekening te willen houden met de “huidige keurige staat van de tuinen”, en zal dus niet zomaar van alles op
grove wijze overhoophalen. Aan de hand van de uitkomst van het bodemonderzoek gaat de gemeente overleggen met ons wat
er vervolgens gebeuren moet. Wordt vervolgd…
 
Tot slot wenst het bestuur u gezellige feestdagen en een mooi 2017!
Namens het bestuur,
Saskya Kamps - voorzitter

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM – voor omgewaaide bomen of boomtakken,
onbegaanbare zandpaden, kuilen in de paden, illegaal gestort afval e.d.. Tele-
fonisch meldpunt: 0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte

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 Parkweg en Kweek. Mocht u het slachtoffer zijn van deze vorm van criminaliteit, dan vragen we
u dringend om hiervan melding 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 gebleken. Houd liever uw waarde-
volle spullen onder toezicht!
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In onze Knollentuin

Een nieuwe vorm van complex-
beheer op de Bosweg

Afgelopen najaar liet de complexverte-
genwoordiger van de Bosweg, Ton Mil-
tenburg, weten dat hij wegens gezond-
heidsredenen genoodzaakt was om het
vertegenwoordigerschap op te geven.
Het bestuur heeft deze gelegenheid
aangegrepen om te gaan kijken naar een
nieuwe vorm om het beheer van een
volkstuincomplex te organiseren. Aller-
eerst omdat we voorzagen dat er niet
snel één tuinder is te vinden die zeer
regelmatig aanwezig is en als aanspreek-
punt en organisator het complex wil be-
heren. Dat is bijna iets uit het verleden
geworden. De meeste tuinders hebben
nu niet zo vreselijk veel tijd en ook niet
de ambitie om zulke taken te verrichten
in hun eentje.

Bosweg begin december 2016
 
Dus waarom niet ‘gezamenlijkheid’ als
basis voor een nieuwe vorm genomen?
Als de taken van de complexvertegen-
woordiger worden verdeeld over meer-
dere tuinders, levert dat misschien meer
ook betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid van de tuinders t.a.v. hun complex
op en wordt het complex meer één ge-
heel. Nu is het soms zo dat alle ogen
gericht zijn op de vertegenwoordiger of
die zaken maar moet oplossen, ander-
zijds kan een vertegenwoordiger ook
sterk zijn eigen stempel op een complex

drukken. Verder is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid ook goed voor het
verenigingsgevoel.
 
Het bestuur heeft zodoende een avond
belegd en alle Boswegtuinders hiervoor
uitgenodigd. Er hebben ca. 35 tuinders
van de Bosweg gereageerd op de uitno-
diging. Na een welkomstwoord door de
voorzitter heeft Anne Cardinaals de
avond geleid a.d.h.v. een werkvorm uit
de gezondheidszorg waarbij taken in
kaart worden gebracht en bijbehorende
acties besproken.
 
Er moet een hoop werk verzet worden om
van een aantal losse tuinen een complex
te maken. Aan de hand van de levensloop
van een tuin kwamen deze taken boven
water. Maar ook de ergernissen die bij
de tuinders leven over bijvoorbeeld het
beheer van de paden is uitgebreid be-
sproken. Zo kwam er een lijstje van
taken, problemen en mogelijkheden
voor verbetering tot stand.

 
Na deze inventarisatie kwam de onver-
mijdelijke vraag: hoe gaan jullie dit op-
lossen? Er werd eerst nog verwachtings-
vol naar het bestuur gekeken maar de
voorzitter maakte duidelijk dat het be-
stuur voor deze taken graag mensen van
het complex zelf wil vinden. Bovendien
bestaat het bestuur uit werkende men-
sen die vooral de administratieve taken
van de vereniging op zich hebben geno-
men, maar een vereniging zijn we met
elkaar, met alle tuinders.
 
Nadat duidelijk was dat er van niemand
verlangd wordt om alles in zijn/haar
eentje te doen, zijn de taken vrij snel
verdeeld. En dat niet alleen: er is tijdens
de vergadering nog een besloten Fa-
cebook pagina aangemaakt waar nu
(1-12-16) 18 mensen lid van zijn en een
mail/telefoonlijst om snel contact te
leggen. Via die lijst kan men snel met
elkaar overleggen als er iets gedaan
moet worden. NB Nog niet iedereen van
het complex staat op deze lijst, omdat
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In onze Knollentuin

niet iedereen er was en van niet alle
tuinders heeft het secretariaat een actu-
eel telefoonnummer of e-mailadres. 
 
Aan het einde van de avond is er nog
nadrukkelijk gevraagd om aan deze
avond een vervolg te geven. De mogelijk-
heid om met alleen tuinders van één
complex te praten over wat er speelt op
het complex werd zeer gewaardeerd. Het
bestuur heeft toegezegd volgend najaar
weer een bijeenkomst voor de Bosweg-
tuinders te organiseren.
 
Er zijn vrijwilligers gevonden voor lopen-
de werkzaamheden
- Coördinatie / technisch onderhoud
(groepje)
- Tuinkeuringen begeleiden / nieuwe
tuinders ontvangen
- Begeleiding van nieuwe tuinders en
bemiddeling bij problemen
- Contactpersoon naar bestuur, aanwe-
zig bij bestuursvergaderingen

 Tuin 23 voor in de knollentuin

Namens de tuinders van de Bosweg:
Tuin 23 Zo strak als bij Bennie dat ken
nie,
meer want hij gaat ermee stoppen.
Laten we afspreken dat de goudreinet-
ten bomen behouden moeten blijven.
Dank je wel Bennie voor het prachtig
achterlaten van jouw tuin.
We zullen onze medetuinder missen.
Het ga je goed Bennie!
 

NIET VERGETEN!

Bestellingen inleveren vóór 15 januari
2017!!!
Ophalen van de bestellingen is op
ZONDAGMIDDAG 5 maart 2017.

Van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
scoutingclubhuis St. Christoforus, aan
de Monnikensteeg 4, Arnhem

Over coniferen, sparren en dennen

Coniferen, sparren en dennen worden
door ons tuinreglement eigenlijk geheel
niet toegestaan. Het bestuur stelt nu
voor om coniferen (solitaire en hagen)
toe te staan - mits gesnoeid. Solitaire
coniferen worden als struik beschouwd,
waarvoor de maximale hoogte van 2.00
meter wordt toegestaan, een haag mag

uiterlijk 1.50 meter hoog zijn. Coniferen
zijn goed te snoeien, kerstbomen niet.
Het bestuur stelt verder voor dat maxi-
maal één kerstboom van maximaal 2.00
meter op de tuin wordt toegestaan, bij
voorkeur in een pot (ingegraven) zodat
men met de kerstdagen de boom tijdelijk
in huis kan nemen.
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Kerstcadeau nodig?

Het jubileumboek is nog te koop.
Kijk op onze website www.volkstuinarnhem.nl voor bestellen
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Wie heeft interesse in biologi-
sche mestcompost?

Zolang ik een volkstuin heb, probeer ik
zonder kunstmest te tuinieren. Maar als
je wilt oogsten, zul je de bodem toch
moeten voeden. Sinds een paar jaar ge-
bruik ik daarvoor de biologische mest-
compost van Bio Kultura. Ik heb de in-
druk dat zowel het bodemleven als mijn
groente hier vrolijk van worden.
Bovendien is het onkruid en ziektevrij,
niet op turfbasis en zijn slakken er juist
niet dol op.
Enfin: Wie meer wil weten, verwijs ik naar
de website
http://www.bio-kultura.nl/producten/
biologische-organische-mestcompost

Teeltwisseling

Teeltwisseling is de hoeksteen van ecologisch tuinieren. Door een juiste toepassing kunnen bepaalde hardnekkige kwalen in
de gewassen worden voorkomen. In de vorige Knollentuin is er al aandacht besteed aan phytophtora [ aardappelziekte bij de
nachtschadeachtige] en knolvoet [ bij de kruisbloemigen]. Maar ook bij andere planten komen bepaalde ziekten voor die zich
handhaven door sporen of aaltjes in de grond.
In de onderstaande tabel is aangegeven om de hoeveel jaar je het gewas pas weer opnieuw kunt telen op hetzelfde bed. De
langste periode is 8 jaar en de grootste groep, waaronder de aardappelen, is 4 jaar. Daarom is het schema opgebouwd in 4
vakken waarbij twee vakken weer in tweeën zijn gedeeld, waardoor ook een achtjaarsperiode ontstaat. De letters A t/m D
verwijzen naar de verplicht aangewezen vakken voor de nachtschadeachtige. De fruitsoorten zijn niet opgenomen in dit schema.
De struiken en boompjes vormen geen probleem, maar voor aardbeien geldt een periode van 2 jaar. Evenmin zijn de vaste
gewassen zoals b.v. rabarber en asperges opgenomen.
Hierna volgt een indeling in gewasgroepen. Het cijfer er achter geeft aan het aantal jaren waarna opnieuw op hetzelfde bed het
gewas weer geteeld mag worden.
Kruisbloemigen; alle soorten 4 jaar
Hieronder vallen alle koolsoorten, koolrabi, koolraap, meiknol, rammenas, raapstelen, radijs, paksoi en tuinkers.
Nachtschade-achtigen: alle soorten 4 jaar
Dit zijn aardappelen, tomaten, ananaskers, pepers, paprika en aubergine.
Vlinderbloemigen; erwten, peulen, tuinbonen en kapucijners 8 jaar
Alle overige bonen 4 jaar.
Ui-achtigen: alle soorten 8 jaar. Dit zijn uien, prei, sjalot en knoflook.
Overige gewassen.
Sla, andijvie spinazie, postelein 2 jaar
Groenlof, bietensoorten, veldsla, courgette, wortelen, pastinaak en schorseneren 4 jaar.
 
Het is altijd een heel gedoe om de juiste vakken te onthouden en ook wat je de vorige jaren precies gedaan hebt. Daarom wordt
aanbevolen de tuin in genummerde vakken in te delen en een logboek [ schriftje ] bij te houden. Vul daarop in wat je precies
hebt gedaan en zo ontstaat er een stuk ervaring op papier.
Karel Latté.

 
In de Knollentuin van winter 2015 had ik
een oproep geplaatst voor medetuin-
ders die samen met mij een bestelling
wilden plaatsen. De reacties waren posi-
tief en uiteindelijk hebben 12 mensen
een bestelling geplaatst. Er was een
gunstige prijs afgesproken en eind fe-
bruari zijn er op een zaterdagochtend
meer dan 300 zakken van 40 ltr op de
diverse locaties bij de tuinen afgeleverd.
Van een aantal mensen heb ik nu alweer
gehoord dat ze interesse hebben voor
het volgende seizoen.

Ik wil nu opnieuw proberen bij Bio Kultu-
ra een bestelling te plaatsen.
De prijs voor een pallet is Euro 5,25 per
40 ltr. Misschien dat we met een grotere
bestelling nog wat voordeel kunnen
krijgen. Een extra voordeel vind ik dat de
bestelling bij de tuin wordt afgeleverd in
hanteerbare zakken.
Wie mee wil doen, nodig ik uit om mij te
mailen en daarbij het volgende aan te
geven:
Naam, tuincomplex, telefoonnummer,
e-mailadres en hoeveel zakken je wilt
(minimaal 10).
Ik maak dan weer een lijst en zal de be-
stelling en levering weer coördineren.
 
Graag wel binnen 2 weken na het ver-
schijnen van de Knollentuin, reageren!!!
 
Hennie Mones
h.mones@planet.nl
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Hier is ruimte...

...om alvast een wisselteelt - plan te maken voor het komende tuinseizoen ;-)
Zie tips op pagina 6.

illusttratie afkomstig van http://moestuinbe

ginnen.nl/wisselteelt/
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In onze Knollentuin

Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

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

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-25200436
Braamberg: Kemal Colgecen 06-53672118
Cattepoelseweg: Gerard Wiggers 4431286
De Kweek: Anton Minkman 06-43949321
Parkweg: Erik de Vries 06-50478618
 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Saskya Kamps
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Peter van der Gulden
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester:
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

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
 

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 2017: Vak A

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

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.

Wie wat waar?
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