
Vanwege komkommertijd!
Het lijkt dat deze Knollentuin een special is geworden over onkruid. In de tuin en om
onze complexen heen. Altijd wat te doen dus....
 
De Onkruidwijzer werd al tijdens de laatste ALV gepresenteerd en in deze uitgave
komt er nog een samenvatting en uitleg.
 
Buiten de Parkweg lijkt de Japanse Duizendknoop op te rukken, een invasieve exoot
waarover in het artikel "Wat een ellendeling" uitleg gegeven zal worden.
 
Een zomernummer die met raad, uitleg en afbeeldingen nuttige handvaten wil geven
voor het onkruidvrij houden van de tuin en daarbuiten.

GOEDE BUREN

Binnen onze volkstuinvereniging wordt
op heel veel verschillende manieren ge-
tuinierd. Sommigen telen vooral groen-
ten, anderen zijn graag recreatief bezig
met bloemen en natuur. We zien strakke
rijtjes-tuinders naast weelderige perk-
plantentuinen, fruitspecialisten naast
vlinder- en bijenweides. De een ziet
graag veel zwarte aarde, de ander liever
alle grond benut in een permacultuur-
systeem.
 
Dit levert soms wat strijd tussen buren
op. Vooral op tuingrenzen verwachten
we van elkaar dat de randen goed schoon
worden gehouden. Woekerende onkrui-
den (denk aan kweekgras of zevenblad)
moeten sowieso stelselmatig worden
verwijderd volgens het tuinreglement –
dus ook langs de tuingrens. Fruitstruiken

of hagen zijn toegestaan tot een hoogte
van 150 cm, maar nemen vaak ook zon
en licht weg bij de buren. Om overlast te
vermijden zou het erg aardig zijn naar
onze buren om de strook tussen tuinen
aan beide zijden ongeveer 20 cm (schof-
felbreed) vrij te houden van beplanting.

HONDEN

De laatste tijd ontvangt het bestuur
meldingen van overlast door loslopende
honden op de complexen. Het gaat dan
om uitlaatcentrales maar ook om tuin-
ders die hun hond meenemen naar de
tuin en deze los op het complex laten
rondlopen. Niet alle tuinen hebben een
dichte omheining. Daardoor kunnen
honden makkelijk op middenpaden en
andere tuinen komen.
 
Ons tuinreglement heeft hier geen regels
voor, maar laten we afspreken dat elke
tuinder ervoor zorgt dat zijn/haar hond
niet van de tuin afkan.

(c) tegel te bestellen bij bol.com

Inzending van een boze wande-
laar:

Zou het mogelijk zijn uw leden ervan te
overtuigen dat de weg van en naar het
complex de Kweek geen A12 is en dat dit
een wandelgebied is waar ook honden
en kinderen lopen.
Het is schering en inslag dat hier veel te
hard wordt gereden met auto's en elek-
trische karren en fietsen.
Of dit allemaal onze tuinders van de
Kweek zijn????
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In onze Knollentuin

Van het bestuur

De zomereditie van de Knollentuin valt altijd samen met een drukke periode in ons tuinleven. Wieden, schoffelen, sproeien en
oogsten, daar houden we ons mee bezig. Met lezen wat minder.
 
Het bestuur kijkt terug op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering waar aandachtig en constructief met elkaar werd
meegedacht, zeker ook in het tweede deel van de bijeenkomst waarin de opzet van de Onkruidwijzer van de VTVA werd gepre-
senteerd. Elders in dit blad leest u daar meer over. Verder: de stand van zaken van het asbestonderzoek dat de gemeente heeft
laten verrichten op complex De Kweek en enkele ingezonden berichten.
 
Vanaf deze plek wil het bestuur ook graag weer eens de aandacht vestigen op het reglement van de vereniging dat is na te lezen
via onze website http://www.volkstuinarnhem.nl. Het bestuur maakt elk jaar in juni een rondgang over alle complexen om te
kijken naar het algemene uiterlijk van het gehele complex en de tuinen van de nieuwe verenigingsleden in het bijzonder. Naar
aanleiding hiervan adviseert het bestuur dat het goed is om af en toe kritisch naar je tuin te kijken met het reglement in het
achterhoofd. Het tuinreglement is gebaseerd op het huurcontract dat we als vereniging met de gemeente hebben en waar de
vereniging ook wordt aangesproken. Binnen het reglement is het zeer wel mogelijk om op verschillende manieren te tuinieren,
maar van belang is dat tuinders elkaar geen overlast geven- bijvoorbeeld door (diep wortelende of uitzaaiende) onkruid te laten
staan. Zowel voor tuinburen als tuinopvolgers is het niet leuk om erg veel werk te hebben aan andermans achterstalligheid.
Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
 
Tot zover de tegeltjeswijsheden, gauw naar de tuin!

ASBEST

Afgelopen winter vond er op complex De
Kweek een pilot-asbestonderzoek plaats,
dat in opdracht van de gemeente Arnhem
werd uitgevoerd door bureau TAUW.
Zoals we weten, is door de overheid het
gebruik van asbest per 2024 verboden
en is het de bedoeling dat ook onze tui-
nen + de bebouwing daarop dan asbest-
vrij zijn. De gemeente Arnhem moet
vanaf die datum gaan handhaven op het
verbod en heeft verschillende campag-
nes opgezet om tijdig alle asbesttoepas-
singen in kaart te brengen om eigenaren
(van particulieren tot woningcorpora-
ties) te kunnen adviseren over de verwij-
dering van dit materiaal. De verschillen-
de volkstuinverenigingen in Arnhem
huren allen de grond van de gemeente.
Daarom ziet de gemeente de volkstuinen
als een aparte ‘partner’ die om een eigen
aanpak vraagt. De grond wordt dan wel
collectief verhuurd, de bebouwing op de
tuinen is particulier eigendom van de
individuele tuinders.
 
Asbest(-houdend) materiaal werd vaak
op onze tuinen toegepast als dakbedek-
king of als beschoeiing en plaatwerk

voor tuinvakken, terrassen en bakken.
Juist deze openlucht-toepassing heeft
als risico dat er asbestvezels van het
plaatwerk afslijten (erosie) en in de lucht
of de grond kunnen terechtkomen. As-
bestvezels zijn niet giftig maar kunnen
bij inademing longkanker veroorzaken.
Daardoor is het verwijderen van asbest
(-houdend) plaatwerk niet zomaar veilig.
Particulieren mogen alleen plaatwerk
verwijderen als het met schroeven vast-
zit of onbeschadigd kan worden uitge-
graven. Zo gauw er gezaagd moet wor-
den of het plaatwerk breekt en er dus
vezels in de lucht komen, mag alleen een
specialistisch bedrijf (‘mannen in witte
pakken’) aan de slag.
 
Omdat de gemeente de grondverhuur-
der van onze tuincomplexen is, was het
pilotonderzoek ook bedoeld om een idee
te krijgen van de hoeveelheid asbest-
stukjes en vezels er in de grond van een
gemiddeld volkstuincomplex, naast het
inventariseren van de hoeveelheid
daken en afscheidingen. Complex De
Kweek is niet voor niets uitgekozen om
het pilotonderzoek te laten doen. Op dit

complex bevindt zich onder meer een
aantal lange afscheidingen van asbest
golfplaten om het hoogteverschil te
overbruggen met terrassen. Ook zijn er
platen vastgemetseld in de schuurtjes en
platte bakken.
 
Het onderzoek is gestart met een vragen-
lijst die naar alle tuinders van het com-
plex is gemaild of gestuurd. Daarvan
kwam ruim een kwart ingevuld retour.
Verder hebben de complexvertegen-
woordiger en enkele tuinders met een
lange staat van dienst veel informatie
kunnen geven. Al met al heeft het bureau
op 51 plekken asbesttoepassingen ge-
vonden en uit de 58 grondboringen nog
21 asbestsporen aangetroffen, vooral
kleine stukjes. Wat de grond betreft: die
is beslist niet boven de norm vervuild en
hoeft dan ook (gelukkig) niet te worden
gesaneerd. Dat is voor zowel ons als de
gemeente een pak van ons hart.
 
Hoe de verwijdering van daken en plaat-
werk zal worden aangepakt, wordt de
komende tijd in overleg met de gemeen-
te uitgewerkt. Wordt vervolgd…
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De onkruidgids

Iedere tuinder heeft er bijna dagelijks
mee te maken: onkruid. Vaak onschuldig
ogend, rijk bloeiend, culinair interes-
sant, soms giftig en vol met stekels en
netelharen. Veel variatie dus, maar voor
alle onkruid geldt uiteindelijk hetzelfde:
Geef je het eenmaal de vrije hand, dan
blijft er van je tuin niets over!
Vooral startende tuinders laten zich door
onkruid op het verkeerde been zetten;
aanvankelijk ziet het er allemaal aardig
en ‘beheersbaar’ uit, maar dan, wat blijkt
opeens na terugkeer van een korte ver-
diende vakantie in Italië ? Knopkruid,
Haagwinde en Kweekgras hebben
schijnbaar vanuit het niets de hele tuin
in bezit genomen! Men krabt zich achter
de oren: hoe kan dit? De Tuincommissie
komt met een waarschuwing. Helaas
gaat de tuinder dan toch niet direct kor-
daat aan de slag, waarna de onderhoud-
achterstand onoverbrugbaar wordt en
de tuin verloedert.
Onkruidbeheer is daarom een cruciaal
aandachtspunt: op dit moment haakt
van de jonge tuinders ruim 30% af in het
1ste jaar mede vanwege de moeizame
strijd tegen het onkruid. Voor ons reden
om de bestaande kennis van onkruid op

de tuinen toch es wat beter in kaart te
brengen en om te kijken of er behoefte
is aan eenvoudige onkruidgids, die de
tuinders kan helpen in hun dagelijkse
strijd tegen het groene gevaar.
Het blijkt dat er geen behoefte is aan
weer een onkruidboekje met algemene
informatie over de diverse soorten, maar
wel aan een praktische ‘onkruidwijzer’
specifiek voor Arnhem-Noord, die vooral
de startende tuinder helpt bij het
herkennen van onkruidsoorten en het
kiezen van de juiste aanpak. Met deze
uitgangspunten zijn we aan de slag ge-
gaan met het samenstellen van een
praktische onkruidgids, die binnenkort
wordt afgerond. Belangrijke criteria bij
het kiezen van een geschikte structuur
zijn geweest :
Indeling van onkruidsoorten in zgn. pri-
oriteitsklassen op basis van mate en
aard van overlast.
Identificatie soorten direct in het veld m.
b.v. duidelijke foto’s (vooral jong
onkruidstadium)

Gefaseerde aanpak met test-ronde,
waarin tuinders feedback geven op in-
houd, waarna vaststelling eindversie.
Hieronder alvast een korte gedeeltelijke
samenvatting van de onkruidgids met
voorbeelden van de gebruikte priori-
teitsklassen (Fig.1) en soortbeschrijving
(Fig. 2).
 
Wat is onkruid?
Tegengaan van onkruid is een belangrij-
ke activiteit van het tuinieren. Iedere
streek heeft zijn eigen specifieke soorten
en alle soorten hebben hun eigen eigen-
schappen. Daarom hebben we voor onze
streek een gids gemaakt met de belang-
rijkste soorten en hoe ze te bestrijden
zijn.
Onkruid wordt doorgaans gezien als een
plant die op een plek is gaan groeien
waar je die niet wilt hebben. In veel ge-
vallen gaat het om planten die van natu-
re in Nederland voorkomen en die in
Nederland verwilderd zijn. Ze vermeer-
deren zich vaak gemakkelijk, via zaad,
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door uitgebreide wortelgestellen of door
te kruipen. Ze kunnen vaak tegen een
stootje. Terwijl je voor veel groenten je
best moet doen om ze op te kweken
groeien veel van de beruchte onkruiden
nog door nadat je ze uit de grond hebt
getrokken. De gids richt zich vooral op
deze onkruiden.
Groenten of siergewassen kunnen ook
onkruid zijn. Een vorig jaar vergeten
aardappel die tussen de sla of uitjes
opkomt, Phacelia die massaal opkomt
tussen de sla kan heel vervelend zijn. Aan
de andere kant: als ergens bewust een
hoekje brandnetels blijft staan voor soep
of als waardplant voor vlinders, kan dat
prima en is dat geen onkruid.
Er zijn verschillende redenen om onkruid
te onderdrukken. De belangrijkste rede
is dat onkruid met de andere planten
concurreert om licht, water en voedings-
stoffen. Daarnaast kan het waardplant
van ziekten zijn en kan het dekking geven
aan ongedierte.

Moet alle onkruid weg?
Onkruid hoeft zeker niet altijd en overal
weg. Sommige soorten hebben een sier-
waarde. Je kunt prima enkele klaprozen
tussen de groenten laten staan als je dat
mooi vindt. Ook zijn sommige onkruiden
van belang voor nuttige insecten. Weer
andere kun je eten. Je kunt er in veel
gevallen gerust wat van laten staan.
Wat vooral van belang is, is om onkruid
in toom te houden. Om er voor te zorgen
dat je het onkruid onder controle hebt,
in plaats van dat het onkruid sneller
groeit dan je in jouw beperkt beschikba-
re tijd kan verwijderen. En in het alge-
meen betekent dat om het onkruid al in
een vroeg stadium aan te pakken en
geen kans te geven om te woekeren en
zaad te zetten.

Onkruid bestrijden
Veel onkruidzaden reageren voor het
kiemen op licht. Zodra ze op het juiste
moment in het jaar aan het oppervlak
komen, kiemen ze. Als een veldje na het
spitten, klauwen en harken direct je
groenten inzaait bestaat de kans dat het
onkruid gelijk met je groenteplantjes
opkomt. Tussen de kwetsbare kleine
groente is het vervolgens lastig onkruid
verwijderen, en wachten geeft na een
paar weken groot onkruid. Wat daarom
gedaan kan worden is een vals kiembed
maken: het zaaibed wordt ruim van te
voren klaargemaakt en het onkruid dat
vervolgens opkomt kan een maal ge-
schoffeld worden. Pas daarna, als een
groot deel van de onkruidzaden al is
gekiemd en weg geschoffeld, worden de
groenten gezaaid.
Schoffelen is in een tuin die redelijk op
orde is vaak de meest efficiënte manier
om onkruid te verwijderen. Schoffelen
doe je liefst als het onkruid nog klein is;
in het stadium dat het net is opgekomen.
Dan zijn (zelfs bij de meest hardnekkige
onkruiden) de plantjes erg kwetsbaar.
Uiteraard kunnen er daarna weer nieuwe
onkruidplantjes opkomen, dus schoffe-
len dient regelmatig herhaald te worden.
Spitten is uiteraard zeer effectief om
onkruid tegen te gaan. Maar het is ook
zwaar werk. Het wordt vaak gedaan in
het voorjaar (op zandgrond), nadat on-
kruiden als vogelmuur en tuinkers de
hele winter gegroeid hebben.
Uittrekken van onkruid kan in verschil-
lende fasen van de ontwikkeling van het
onkruid toegepast worden. In een jong
stadium is uittrekken soms nogal inten-
sief. Dan kunnen de grote aantallen vaak
beter geschoffeld worden. Tussen de
groenteplantjes is uittrekken een goede
methode. Pas natuurlijk wel op dat de
groenteplantjes niet met de grond van
het onkruid mee omhoog komen. Ook als
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onkruid groter is gegroeid en bijvoor-
beeld opkomt tussen de uien en wortels
is uittrekken een goede methode.
Onkruid kan worden tegengegaan door
de bodem af te dekken. Dit kan worden
gedaan met worteldoek, dat in tegen-
stelling tot gewoon (landbouw)plastic
water en lucht doorlaat. Als daar op en-
kele plekken gaten in gemaakt worden,
kunnen daar pompoenen of courgettes
in geplant worden, die het worteldoek
overgroeien. Met name bij de teelt van
pompoenen is afdekken een goede me-
thode, omdat het lastig wieden is in een
veldje pompoenen. Ook sta je in een veld
pompoenen al snel per ongeluk af en toe
op een stengel. Afdekken met planten-
resten (mulchen) kan ook.
Classificatie van onkruidsoorten 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op
de diverse onderhoudsmaatregelen, die
genomen moeten worden binnen het
algemeen kader van duurzaam onkruid-
beheer. Goed onkruidbeheer vraagt
echter naast algemene kennis van be-
heermaatregelen ook specifieke kennis 
over de diverse onkruidsoorten en hun
gedrag in groente- of bloementuin. Dit
hoofdstuk en het volgende richten zich
daarom op de volgende 3 vragen :
Met welk onkruidsoort heb ik te maken?
Hoe agressief & hardnekkig gedraagt
zich deze onkruidsoort in de tuin?
Wat is de aard van de overlast, die de
onkruidsoort veroorzaakt? 
Sommige onkruidsoorten breiden zich
razendsnel en ondergronds uit, anderen
echter groeien gestaag en zichtbaar,
maar zijn uiterst lastig, of juist heel ge-
makkelijk te verwijderen. Deze grote
verschillen tussen onkruidsoorten vra-
gen om een praktische basisindeling in
‘overlastklassen’ of beter: beheerpriori-
teitsklassen. In deze onkruidwijzer heb-
ben we 3 (beheer)prioriteitsklassen on-
derscheiden, die de mate van onkruid-
overlast aangeven.
1 - Zeer ernstige overlast(Code Rood) ;

hoge prioriteitsklasse : onkruid groeit
snel en/of woekert sterk en/of is zeer
lastig te verwijderen.
2 - Ernstige overlast (Code Oranje) ;
middelhoge prioriteitsklasse : onkruid
groeit matig snel en/of woekert matig
sterk en/of is lastig te verwijderen.
3 - Matige overlast (Code Geel) ; lage
prioriteitsklasse : onkruid is vaak eenja-
rig, woekert niet of nauwelijks en/of is
relatief makkelijk te verwijderen. Wel
dient tijdig te worden gewied, omdat zo
veel (schaarse) arbeid wordt bespaard.
Vervolgens zijn de prioriteitsklassen
onderverdeeld in 5 subklassen, die de
aard van de onkruidoverlast aangeven:
k - (sterk) Kruipend; voorbeeld : Hegge-
rank of Hondsdraf
p - Penwortelvormend; voorbeeld :
Ridderzuring
u - (sterk) Uitzaaiend; voorbeeld : Ge-
streepte witbol of Knopkruid
w - Wortelstokvormend; voorbeeld :
Grote brandnetel
z - Zodenvormend; voorbeeld : Gestreep-
te witbol
 
In totaal 47 zijn er onkruidsoorten geï-
dentificeerd:
Klasse 1 (Code Rood) : 7 
Klasse 2 (Code Oranje) : 10 
Klasse 3 (Code Geel) : 30
 
Anjo de Jong | Lia Kalis | Rob Hennemann

No Waste Schuurfeest op zon-
dag 10 september

Geniet tijdens de derde editie van het No
Waste Schuurfeest op zondag 10 sep-
tember van 13:00 - 23:00 van Foodwaste
bereid door Estee Strooker (24 Kitchen
/ Het Amusement), theater, muziek en
meer. Slow Food Youth Network,  Biolo-
gisch Dynamische Boerderij De Horster-
hof in Duiven (nabij Arnhem) en Slow
Food Nederland zetten zich tijdens dit
festival in voor een eerlijker en gezonder
voedselsysteem.
Culinaire hoogstandjes
Waarom Foodwaste? Foodwaste is kwa-
litatief goed voedsel dat anders wegge-
gooid zou worden omdat er bijvoorbeeld
een plekje op zit, het niet verkocht wordt,
of omdat de vorm niet helemaal naar
wens is. Wij willen laten zien dat je daar-
mee heerlijke gerechten kunt bereiden.
Onder leiding van Estee Strooker, be-
kend van 24 Kitchen en eigenaar van
restaurant  het Amusement en Slaatje
Bla zorgt een team van topkoks en vrij-
willigers dat je deze avond op het gebied
van eten aan niks zal ontbreken. Zo
maken we heerlijke salades, soepen en
gegrilde spiezen van afgekeurde groen-
ten en fruit van de lokale markten, bak-
kerijen en supermarkten. Café Stekker
zorgt voor bijzondere bieren en wijnen
uit de omgeving, die deels bijna over
datum zijn. Natuurlijk mag het traditio-
nele varken aan het spit niet ontbreken!
Het varken is grootgebracht op De
Horsterhof en gedurende het jaar ge-
voerd met de resten die overbleven van
de oogst.
Geniet tot 23:00 van lokale wijnen, lek-
kere biertjes, goede muziek, een gezellig
kampvuur en nog veel meer! Kom langs
en feest met ons mee!
Praktische informatie No Waste Schuur-
feest
Wanneer: Zondag 10 september 13:00 -
23:00
Waar: Boederij De Horsterhof in Duiven
Kaartverkoop via: www.sfyn.nl 
Ticket:  17,50 normaal ( 20,- aan de
deur).  Let op je kunt ook een ticket in-
clusief groenteabbonement bestellen!

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM –
voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare 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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Wat een ellendeling

Als je vindt dat zevenblad erg is, dan
hebben we nu een kampioentje op het
complex aan de Parkweg: Japanse dui-
zendknoop. Deze woekeraar mag je met
recht een ellendeling noemen. Hij staat
in de top tien van invasieve exoten. En
sinds een paar jaar zien we hem ook
groeien langs het bospad. Nog even en
hij staat in je tuin. Bij één tuinder ist'ie al
op de tuin gesignaleerd.
 
Je ziet vaak plukken duizendkoop in
bermen, taluds en ander openbaar
groen. Het lijkt erop dat de verspreiding
in Nederland dan ook vooral via het
maaien is gebeurd. Delen van de plant
blijven aan de machines hangen en val-
len er op een andere plek er weer af. Ook
grondverplaatsing met wortelstokken
zorgt voor verspreiding. In Engeland is
inmiddels wetgeving over de Japanse
duizendknoop en ga je voor twee jaar de
bak in als je je er niet aan houdt.
 
Je snapt dat de Japanse duizendknoop
een negatief effect heeft op de biodiver-
siteit. Het is zo'n krachtige groeier -
zonder natuurlijke vijanden - dat het alle
andere planten verdringt. Maar ook de
economische schade begint inmiddels
duidelijk te worden. In Amersfoort heb-
ben ze de schade al berekend op zo'n half

miljard. De stabiliteit van dijken en ta-
luds langs watergangen komt in gevaar.
En door de enorme groeikracht van de
wortelstokken kan de soort schade ver-
oorzaken aan bijvoorbeeld verhardin-
gen, rioleringen en funderingen. Het
groeit gewoon je huis in als je niet op-

past. Het vreemde is dat je bij Intratuin
nog gewoon een gezellige Japanse dui-
zendknoop kunt aanschaffen. Een beetje
vreemd, vind ik. Het geeft wel aan dat we
in Nederland blijkbaar nog niet snappen
wat voor een ellende deze plant is.
Wat doen we eraan?
Het zou goed zijn als we als VTA een
protocol hebben voor hoe om te gaan
met de duizendknoop, zowel wat betreft

maaien als de verplaatsing van grond
met wortelknoppen. In bestrijdingsproe-
ven lijkt het erop dat duizendknoop soms
reageert op maaien door juist meer
stengels te maken en door sneller aan de
randen uit te breiden. Geen oplossing
dus.
De Gemeente Arnhem doet momenteel
proeven om de Japanse duizendknoop te
bestrijden met stomen tot op 30 a 40
centimeter in de grond. Ze willen liever
geen bestrijdingsmiddelen zoals roun-
dup inzetten.
Maaien en rooien zou bij voorkeur hand-
matig moeten gebeuren. Het maaisel
moet apart afgevoerd worden. Een ge-
schikte manier is om het maaiafval te
laten drogen op een ondergrond waar
het niet opnieuw kan uitlopen, zoals
asfalt of beton.
Er zijn twee plekken in de bosrand die –
volgens mij – nog wel met de hand ge-

rooid kunnen worden. Dat zou waar-
schijnlijk wel een paar keer moeten ge-
beuren. De duizendknoop heeft zich hier
nog niet écht' gevestigd.
 
 
Dorien van Gils, parkweg 114
Zie ook: www.bestrijdingduizendknoop.
nl.
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Ode aan de moestuin

‘Ik zou niet weten hoe ik moest leven zonder mijn moestuin,’ zei een vriend van me laatst. Mijn ervaring –
negen jaren – steken schril af tegen de twintig jaren van hem. We waren bij de lezing ‘Diep in de shit’ van de
Arnhemse jongerenafdeling van de Slow Food Movement en spraken kort voor de lezing twee jeugdige begin-
nelingen. Moestuinieren is voor mijn vriend geen way of life, het is een raison d’être. Verwacht geen heftige
plotwendingen, ironie of sarcasme in deze column. Dit is een lofzang op de moestuin der lusten.

Wie zet er nu zijn wekker voor een tuin? Maar in de ochtend met een opkomende zon, mussengetsjilp, zonder
een zuchtje wind en verkeer is het verblijf op de tuin op zijn best. Het zijn de dagen van de ijsheiligen. Vorst-

gevoelig zaaigoed kan eindelijk de grond in. In de tuin en rondom mij in park Sonsbeek waar het tuinencomplex is, zie je meer
dan vijftig tinten groen. Het zonlicht schijnt door het jonge, transparante blad van de beukenbomen. Ganzen scheren luid
gakkend laag over, heen en weer pendelend tussen grasland en de vijvers van Sonsbeek.

De tuin geeft houvast en structuur. Je bemest, plant, wiedt, oogst, composteert en begint opnieuw. Lente, zomer, herfst, winter.
De tuin leert me mee te bewegen met de seizoenen, de tijd. Als ik op de tuin ben speelt tijd geen rol. De plensbui die collega’s
op het werk als rotweer bestempelen, zie ik als een welkome aanvulling van mijn watervoorraad. Terwijl clubjes vrouwen te-
genover mij de heuvel op bootcampen en mannen in lycrakleding over de fietspad voortrazen, doe ik mijn workout met spitvork
en een kruiwagen. Als het te warm wordt schommel ik in de hangmat en staar naar de wolken en rondcirkelende buizerds hoog
in de lucht.

De schuur op mijn tuin is mijn mancave. Een vrouwonvriendelijke habitat, het moet vooral niet te comfortabel zijn. Een plek om
te schuilen en te schrijven. Een houtkachel en brander voor koffie en thee. Tuinieren is, ook op een complex van honderd tuinen,
vooral een solitair bestaan. Soms delen we plantjes, oogst, nieuwtjes. Maar de tuin is ook een ideale hangout om af te spreken.
Een plek voor een biertje en wijntje onder de schaduw van de druivenrank. Een plek voor een barbecue op lange zomeravonden.

De tuin biedt troost, afleiding en rust. Vervelende gedachten spit ik om of splijt ik met de kloofbijl in mootjes. De opbrengst van
de tuin is eigenlijk bijvangst: de zelfgebakken frieten van mijn Raja aardappelen, de pastinaak chips, asperges, aardbeien en
appeltaart van eigen oogst.

‘Diep in de shit’ leverde een inspirerende avond op. Vanwege de lessen bodemmanagement van de bioloog Gerard Korthals en
biologisch tuinieren van ‘Soil lover’ Esther Kuiler. Maar het was vooral de moeite waard om de passie bij de jonge Slow Foodies
te zien voor duurzame stadslandbouw. En om deze passie ook eens te delen.

Op internet schrijft Chris, een van onze tuinders, elke twee weken een nieuwe column.
kijk op: http://dethuistoerist.nl/

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 fietstas-
sen. Ook deze kunnen worden gestolen,
zo is gebleken. Houd liever uw waarde-
volle spullen onder toezicht!
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl
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: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

Wie wat waar?

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

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

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 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
 

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

TUINKEURINGEN 2017:

3e keuring: 25 aug t/m 4 sept
4e keuring: 1 t/m 11 november8


