
In Memoriam Dirk Gaasbeek

Op 11 juni jl. overleed na een kort ziekbed op 62-jarige leeftijd Dirk Gaasbeek, voorzitter van onze vereniging van 2008 tot 2014.
Hij was tot op heden nog lid van de vereniging en tuinder op complex Parkweg, ofschoon hij de tuin dit jaar officieel aan zijn
medetuinder wilde gaan overdragen.
Dirk was in het dagelijks leven arts met als specialisatie ouderengeneeszorg. Naast lidmaatschap van onze vereniging was Dirk
lid van de Arnhemse afdeling van Groei en Bloei. Als voorzitter van onze vereniging stond hij bekend als een mild mens. Dirk
laat een levenspartner na, waarmee hij 40 jaar samen was. We wensen Dirks nabestaanden veel sterkte met dit plotselinge
verlies.

Dirk Gaasbeek (voorzitter VTVA 2008-2014) 2010 tijdens de jubileumboek presentatie
50 jaar Volkstuindersvereniging Arnhem

Volkstuindersvereniging Arnhem -  jaargang 40 - nummer 2 - zomer 2018



In onze Knollentuin

Voorwoord van het bestuur

We kijken terug op een Algemene Ledenvergadering die op een koude maandagavond in maart werd gehouden. Niet heel veel
leden bezochten deze bijeenkomst, maar de sfeer was opbouwend en aangenaam en de voordracht van ons lid Tinka Chabot
over snoeien van fruitbomen, met veel mogelijkheden voor het stellen van vragen, was zeer interessant. Voor alle vrijgekomen
vacatures zijn weer vrijwilligers gevonden, behalve helaas voor de post van secretaris. In dit nummer dan ook opnieuw een
oproep.
 
Na dat koude begin van het voorjaar brak plotseling de zomer uit. Een eigenaardig begin van het tuinseizoen, maar niet verkeerd.
Door de droogte kan onkruid niet makkelijk ontkiemen, waardoor de meeste tuinen op onze complexen er netjes bijstaan. Het
bestuur houdt in juni altijd een rondgang over alle complexen – van het complex waar je eigen tuin ligt weet je doorgaans wel
wat er speelt, maar elk complex is net weer anders. Bij de rondgang bleek dit wel weer.
 
Dit zomernummer gaat grotendeels over onkruid bestrijden. We hebben de samenstellers van de onkruidgids gevraagd een
top-10 op te stellen, die u in dit nummer aantreft. Over het bestrijden van zevenblad en kweekgras worden extra tips gegeven.
 
In onze vorige Knollentuin werd geschreven over een rattenplaag op complex Parkweg. We kunnen melden dat er op dit moment
weinig overlast is van ratten, misschien door de droogte in combinatie met het opvolgen van de adviezen uit het artikel. Wel
ondervinden bijna alle complexen overlast van coloradokevers op de aardappelplanten en van de eikenprocessierupsen op
eiken rondom de tuinen. Wat de processierups betreft, daarmee moet de gemeente aan de slag. Waar de gemeente ook een
actiepunt van heeft gemaakt is de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, een exoot die als onkruid veelvuldig wordt gesig-
naleerd.
 
We wensen alle leden een mooie voortzetting van de zomer in de tuin.
Saskya Kamps, voorzitter

Melding openbare ruimte

Groeit Japanse Duizendknoop in uw tuin en op gemeentelijke groen? Maak er
dan een melding van, zodat we samen de plant kunnen bestrijden. Heeft u een
Eikenprocessierups gespot? Geef het door aan de gemeente, dan gaan zij ermee
aan de slag.
https://www.arnhem.nl/Formulieren/Melding_openbare_ruimte/
Melding_openbare_ruimte

foto (c) gemeente arnhem

https://www.arnhem.nl/Inwoners/

wonen_en_milieu/Groenbeheer/

Overlast_exotische_plantensoorten/

Japanse_duizendknoop

Eikenprocessierupsen tijdens de 'processie'

By Kleuske [CC BY-SA 3.0 (https://creative

commons.org/licenses/by-sa/3.0)],

from Wikimedia Commons

Coloradokever

Leptinotarsa decemlineata, Selzerbrunnen,

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland

Fritz Geller-Grimm, CC BY-SA 3.0
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In onze Knollentuin

VACATURE SECRETARIS

Hoofdtaak van de secretaris is het be-
heer van de ledenlijst. Deze ledenadmi-
nistratie is het hart van de vereniging.
Die toont welke tuinen bezet zijn, welke
vrij zijn of vrijkomen. Met dit overzicht
werken de complexvertegenwoordigers,
de penningmeester, de beheerder van de
wachtlijst en de redactie van de Knollen-
tuin. Die administratie moet dus altijd
kloppen.

Vervolgens is de secretaris het aan-
spreekpunt voor de leden. Hij of zij be-
antwoordt vragen of stuurt ze door naar
de andere bestuursleden. Ook vragen
van buiten bereiken de vereniging door-
gaans via de secretaris.

De belasting van die taken – ledenadmi-
nistratie en aanspreekpunt – zit hem
naast de tijd die je er aan kwijt bent
vooral in het feit dat het klussen zijn die
nooit ophouden. Daarbij moet je ze se-
cuur uitvoeren en werkt het, is mijn erva-
ring, beter wanneer je ze meteen uitvoert
dan wanneer je ze opspaart. Daarbij
weten niet alle leden altijd evenveel
waardering op te brengen voor de werk-
zaamheden die je verricht; soms is een
dikke huid geen luxe.

Tot slot notuleert de secretaris de ALV en

werkt zijn of haar aantekeningen uit tot
een verslag.

Ik heb het bestuur van de VtvA leren
kennen als een plek waar bestuursleden
de ruimte krijgen, en nemen, om hun
kwaliteiten zo in te zetten dat zij de ver-
eniging dienen op een manier die goed
bij hen past. Daarbij is het een groep
aardige en betrokken mensen met wie
het goed samenwerken is.

Doordat ik deze taken een aantal jaren
heb uitgevoerd, heb ik heel veel tuinders
leren kennen. Daar heb ik doorgaans
veel plezier aan beleefd. En ook die en-
kele keer dat ons contact stroef begon,
kwam het uiteindelijk eigenlijk altijd
goed.

Ik wil jullie graag bedanken voor het in
mij gestelde vertrouwen en wens de
volgende secretaris alvast veel succes.
 
Met vriendelijke groet,
Peter van der Gulden

Mijn nieuwe hobby

In 2003 ben ik begonnen met mijn hobby.
Het was op een zondag in mei dat ik tij-
dens een wandeling in het park Klaren-
beek langs het volkstuin complex van de
volkstuin vereniging Arnhem liep. Het
hek stond open en ik was zo brutaal het
complex op te lopen. Een tuinster was
bezig en ik vroeg haar hoe het in zijn werk
ging om een tuin te krijgen. Na een korte
uitleg vertelde ze dat als ik bereid was
een stuk wat overwoekert was schoon te
maken ik gelijk kon beginnen. Het zou
dan ook het eerste jaar gratis zijn. Ze liet

me het stuk van 100 vierkante meter zien
en ik werd gelijk enthousiast. Ik heb me
maandag gelijk als lid ingeschreven bij
de volkstuin vereniging en werd de trot-
se bezitter van een volkstuintje.
 
De eerste weken ben ik begonnen met
het kweekvrij maken van de volkstuin.
Kweekgras is een plaag voor de volkstuin
en zijn tuinder. Het was veel werk maar
na een paar weken kwam er schot in. Op
de markt kocht ik komkommer, tomaten,
prei, en boerenkool plantjes. Van een
mede tuinder kreeg ik wat aardbeien
planten. Verder zaaide ik spinazie, sla en
basilicum het was spannend om te zien
hoe het op kwam. Al gauw bleek dat het
onkruid sneller was dan het zaaigoed en
het werd een heel gevecht om het on-
kruid er onder te houden. Een tuinder
vertelde dat er een vijf keer per seizoen
een tuinkeuringscommissie op de tuin
komt kijken. En wanneer je het onkruid
te hoog laat staan, en je daardoor in een
tuin seizoen 3 brieven thuis gestuurd
krijgt je voorgoed moet stoppen met de
tuin. Met deze alarmerende boodschap
werd ik fanatieker en nam mezelf voor
mijn tuin niet te verliezen. Als een beest
wierp ik me op de bestrijding van het
onkruid en snapte niet waar het zo snel
vandaan kwam. De rust die bijvoorbeeld
de spinazie nam om te groeien in verhou-
ding met het onkruid was een oneerlijke
strijd die verloren werd door de spinazie.
 
Vanaf het begin hield ik een tuinschrift
bij waarbij ik de tijd van het onkruid
wieden, materiaal en andere kosten en
natuurlijk de oogst op schreef. Het eer-
ste seizoen had ik 8 komkommers, 11.5
kilo tomaten, 5,1 kilo prei, 2,8 kilo boe-
renkool, 4 kilo basilicum blaadjes en 1
kilo pluksla. Die allemaal met smaak
werden gegeten. De pesto die ik van de
basilicumblaadjes maakte werd in mijn
omgeving zeer gewaardeerd. Het koste
me 37,50 euro aan materiaal, heel wat
uren schoffelen en de boer in mij was
geboren.
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In onze Knollentuin

 
Het tweede seizoen besloot ik ook aard-
appels en uien te poten. Pompoenen,
courgettes, snijbiet, peultjes, rode biet,
sla en basilicum te zaaien. En kocht weer
prei en boerenkool plantjes op de markt
Toen ik voor het eerst in mijn leven mijn
eigen aardappels oogsten voelde ik me
ziels gelukkig en raakte hier niet over
uitgepraat. De volle smaak van de aard-
appel, een lekkerlander genaamd over-
trof alle aardappels die ik in mijn leven
gegeten had. Die zomer aten we ontroert
onze maaltijden van eigen tuin en vele
maaltijden verder geniet ik nog steeds
van de betoverende smaak van de groen-
te van eigen land.
 
Nu in alweer mijn 15de tuinseizoen ben
ik inmiddels een grootgrondbezitter ge-
worden. Zo beschik ik nu over een 300
vierkante meter tuin nummer 21 aan de
Bosweg met een stenen schuurtje erop.
Het is een prachtig gelegen tuin midden
op het heuvelachtige volkstuincomplex.
Ik had de tuin overgenomen van een
tuinder die na 25 jaar wilde stoppen
omdat hij het werk niet meer aan kon. De
Opaal pruimen boom had vorig jaar een
rijke oogst. En weer werd ik getroffen
door de verrukkelijke smaak van de
pruimen die de inmiddels 40 jaar oude
pruimen boom als oogst afgaf. En de vele
uren werk vallen in het niet bij ontspan-
ning en voldoening die het hebben van
een volkstuin met zich meebrengt. En
dan hebben we het nog niet over de rijke
oogst en de smaak die niet te betwisten
valt gehad. Nog steeds tuinier ik met veel
plezier, soms vind ik de verloedering van
het mooist gelegen volkstuincomplex
van Arnhem en omstreken wel eens
schrijnend. Maar dat gevoel verdwijnt als
sneeuw voor de zon als je op een maan-
dag ochtend het hele complex voor jezelf
hebt en kunt genieten van de stilte en de
schoonheid van omringende natuur. Ik
hoop dat ik mijn keuterboer schap in
deze prachtige omgeving nog lang mag
voortzetten.
 
Mark Bosch
BW 21
 

Zevenblad

Zevenblad groeit vanuit lange, witte wortels tot 50 cm diep onder de grond. De plant
vormt wel zaad maar dat leidt niet tot verspreiding. In het voorjaar komt het blad op
en zeker het jonge verse blad kun je eten als spinazie. Heel gezond. Volgens de
overlevering hebben de Romeinen de plant als groente mee naar ons land genomen,
en zodoende als vergeten groente achtergelaten. In de zomer staat het zevenblad
met witte bloemschermen in bloei tussen de grote bladeren op hoge stelen. In de
winter sterven de bladeren af en zie je tijdelijk niets.
Het beste is om de planten met hun alle lange witte wortels met de hand uit te
spitten. Het makkelijkst gaat dat met een riek of spitvork of woelvork. Je steekt de
vork eerst recht de grond in en beweegt hem heen en weer, zodat de grond losser
(rul) wordt en de wortels toch niet breken. Dan steek je de spitvork schuin de grond
in om de plant in delen eruit te scheppen. Dit moet echt heel nauwkeurig gebeuren,
de grond moet ook steeds heel goed worden nagekeken of met een grove zeef ge-
zeefd. Elk afgebroken stukje wortel zal namelijk opnieuw gaan uitgroeien. Nooit
frezen en ook niet met een spa of schop de grond in!
De wortels zijn in het voorjaar nog erg breekbaar, vooral als ze net in de groei zijn.
Vanaf midzomer worden ze sterker en breken ze minder makkelijk. Vervelende bij-
komstigheid is dat de wortels ook in - en tussen - andere vaste planten, struiken en
fruitbomen groeien, die dan ook helemaal moeten worden uitgegraven om de wortels
er tussen uit te pulken.
De wortels mogen niet op je eigen composthoop, wel in de groencontainer thuis. Op
de tuin kun je de wortels composteren door ze een jaar in een goed afgesloten
dubbele vuilniszak te laten wegteren. Er zijn ook tuinders die de wortels op rekjes
laten drogen, de droge delen verbranden en de as weer als mest over de tuin ver-
spreiden.
Andere manieren zijn uitputten door wekelijks de bladeren die naar boven komen,
af te maaien. Dit kan wel jaren in beslag nemen. Afdekken met dik karton of land-
bouwplastic aan de boven- en zijkanten is een mogelijkheid die ook in de ecologische
en permacultuurtuin wordt toegepast.

Hoe pak je Zevenblad en Kweekgras grondig aan?

Woekerende onkruiden zoals zevenblad en kweekgras zijn de schrik van ons
volkstuinders. Zeker als je een verwaarloosde tuin toebedeeld krijgt, of je tuinburen
door omstandigheden de tuin niet (meer) op orde hebben, gaat erg veel van de tijd
die in de tuin wordt doorgebracht op aan het wegwerken van deze onkruiden.
Waarom willen we als vereniging niet dat er woekeronkruid op onze complexen
groeit? Het levert overlast op, zowel voor de buren als jezelf. Woekeronkruiden
winnen altijd de strijd om voedsel en ruimte met je groenten, fruit en bloemen, zelfs
met andere sterke wilde bloemen en kruiden die je misschien wel voor het bodem-
en insectenleven in je tuin wilt hebben. Bij de ecologische aanpak en permacultuur-
tuinstijl is het grondig weghalen van woekeronkruiden net zo belangrijk als in de
reguliere tuinierstijl. We hebben afgelopen jaren wel met nieuwe tuinders te maken
die vanuit de permacultuurgedachte niet willen spitten om het bodemleven niet te
beschadigen, maar dat kan alleen als je start met een schone bodem.
Bestrijden is geen leuk werkje: arbeidsintensief en tijdrovend want het moet met
wortel en al eruit. Beter in één keer heel grondig aan de slag dan jaar op jaar half
werk. Wat vooral ook belangrijk is: maak een plan samen met je tuinburen. Meestal
groeit woekeronkruid op de tuingrens of groeit die richting op. Alleen samen de boel
aanpakken heeft dan zin.
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Paardebloem (Taraxacum officinale) 

 

Prioriteitsklasse:   

Korte beschrijving:  Eenjarige, kruidachtige plant 
behorend tot de Composietenfamilie (Asteraceae). 
Laagblijvend (5-30cm) ; bladeren langwerpig, gelobd en 
sterk getand; vormt rozet van penwortels; bloeitijd : 
april-mei; met grote gele bloemen op enkele holle 
steel, die melksap bevat; vormt na bloei pluizenbollen. 
Zeer algemene soort ;  indicator van voedselrijke 
grond. 

Onkruidbeheer :  Penwortels geheel verwijderen om 
vorming nieuwe bladrozetten te voorkomen; uitge-
bloeide bloemen direct weghalen.  

Bijzonderheden:  De jonge bloemknoppen, bloemen,  
en bladeren kunnen als groente gebruikt worden; van 
de wortelen kan molsla gemaakt worden.   

1 pu 

   

 

 

Harig Knopkruid (Galinsoga quadriradiata) 

 

Prioriteitsklasse :   

 

Korte beschrijving:  Eenjarige, kruidachtige plant behorend 
tot de Composietenfamilie (Asteraceae);  20-50 cm hoog 
met kruisgewijs geplaatste  bladeren; bloeit van juni tot de 
herfst met kleine gele bloemhoofdjes en witte 
kroonbladeren. 

Onkruidbeheer :  Knopkruid groeit snel en produceert veel 
zaad. Het is daarom raadzaam planten snel en in vroeg 
stadium te verwijderen om uitzaai te voorkomen.  Bij 
verwaarlozing kan een heel groentebed in korte tijd 
overwoekerd raken met dit onkruid.   

Bijzonderheden:   Knopkruid is van origine een 
groente/keukenkruid in Zuid-Amerika.  De jonge toppen zijn 
goed te gebruiken als basis voor een salade.  
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4.2  De Code-Rood onkruidgroep 
 



  

Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) 

 

Prioriteitsklasse :   
 
Korte beschrijving:  Overblijvende uitheemse plant behorend 
tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae);  krachtige en snelle 
groeier, geldt als een van de meest invasieve soorten ter 
wereld;  bereikt forse afmetingen met rood gevlekte, bamboe-
achtige stengels tot 2-3 m hoog.  Vrij groot ovaal blad, aan het 
einde puntig.  De wortels zijn zeer sterk en kunnen zelfs door 
asfalt heen groeien.   

1wz 

   

 

 
Groeit op alle bodemsoorten, mits deze vochtig en 
voedselrijk zijn.  Verspreiding  via krachtige wortels, die diep 
kunnen wortelen en via zaad, vaak via sloten en rivieren. 
Gesignaleerd langs de randen van tuincomplexen.  Bloei en 
bloeitijd:  gebroken witte bloempluimen in augustus - 
september. 

Onkruidbeheer:   de bloeiende aren afknippen. Bij enkele 
planten: de wortels uitgraven ; bij een groot verspreidings-
gebied herhaald maaien en afdekken. 

 

      Zevenblad  (Aegopodium podagraria ) 

 

Prioriteitsklasse :  

Korte beschrijving:  Vaste plant uit de familie der schermbloe-
migen (Umbelliferae) met kenmerkend zeventallig blad;  bloeit 
met fraaie witte schermbloemen in juni- juli; hoogte:  60-90 cm.  
Zevenblad heeft een wijd vertakt wortelstelsel met vlezige witte 
wortels. Verspreiding: door zaden en wortels 
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Onkruidbeheer:  Probeer de plant steeds met wortel  
en al eruit te halen en laat het zevenblad niet in bloei 
komen. Zo voorkom je, dat de plant zich uitzaait.  
Telkens opnieuw rooien van de wortels is de enige 
manier om van deze plant af te komen.   
 

 

Bijzonderheden: Het jonge 
blad is een lekkernij en 
wordt als spinazie bereid,  
bv. in Zevenbladquiche (zie 
foto).  

If you can’t beat, eat it!  
 

 



  
Haagwinde (Calystegia sepium) 

 

Prioriteitsklasse:   

Korte beschrijving:  Meerjarige klimplant beho-
rend tot de Windefamilie (Convolvulaceae). Met 1 - 
3 m lange slingerende stengels, pijlvormige 
bladeren en grote witte trechtervormige bloemen;  
bloeitijd juni-oktober;  vormt breekbare witte 
wortelstokken.  

Onkruidbeheer:  Door snelle groei van de 
slingerende stengels en de vorming van 
ondergrondse wortelstokken vormt, die snel 
afbreken, is haagwinde zeer lastig te bestrijden; 
plant met wortelstok en al verwijderen incl. 
stukken van de wortelstok.    
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Harig vingergras  (Digitaria sanguinalis) 

 

Prioriteitsklasse :   

Korte beschrijving:  Eenjarige plant behorend tot de grassen-
familie (Gramineae).  De plant wordt 10-60 cm hoog en heeft 
een liggende of opstijgende groeiwijze; de liggende stengels 
vormen op de knopen wortels.  Harig vingergras bloeit van juli 
tot de herfst. Zeer algemene soort, vooral op warme 
zandgronden.  

Onkruidbeheer:  al in jong stadium lastig met de hand te 
verwijderen door dicht wortelstelsel.  Als eenmaal de 
zaadstengels verschijnen, zitten de wortels zo stevig in de 
grond, dat wieden een zwaar karwei wordt.  Daarom in jong 
stadium schoffelen ;  in later stadium vaste pollen  
wegsnijden met scherp tuinmes. 

 

   
Onkruidbeheer 
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Kweekgras  (Elytriga repens) 

 

Prioriteitsklasse :   

Korte beschrijving:  Meerjarige plant behorend tot 
de grassenfamilie (Gramineae). Kweekgras wordt 
30-100 cm hoog en bloeit van juni tot augustus. De 
plant verspreidt zich vegetatief met ondergrondse, 
vertakkende uitlopers en generatief d.m.v. zaad. Bij 
het in stukken breken van een uitloper ontstaat op 
elke knoop weer een nieuwe plant. De grassoort 
komt voor op de meeste gronden, maar heeft een 
voorkeur voor lichte, voedselrijke gronden; zeer 
droogteresistent.  

Onkruidbeheer:  een van de meest gevreesde 
onkruidsoorten ; door de onophoudelijke vorming 
van  lange ondergrondse wortelstokken kan deze 
grassoort zich razendsnel verspreiden; bovendien 
kan bij het stuk schoffelen van de wortelstokken elk 
deeltje een nieuwe plant vormen.  Het beste is 
daarom kweekgras zeer grondig - met wortel en al - 
te verwijderen; zorg er verder voor, dat het niet in 
bloei schiet om uitzaaien te voorkomen.   
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Kweekgras (vervolg van pagina 4)

Kweekgras is een grassoort met tamelijk lange, taaie stengels. De wortels hebben
een geneeskrachtige werking, er wordt thee van getrokken als bloedzuiverend
middel.
Ook kweekgras heeft lange wortels die heel nauwkeurig weg moeten worden ge-
haald, omdat elk achtergebleven stukje weer tot nieuwe ellende leidt. Kweekgras
kan nog veel dieper wortelen dan zevenblad. Een trucje om de wortels ‘naar boven
te halen’ is om het gras steeds kort te maaien en dik te mulchen: een minstens 10
cm dikke laag grove stukjes snoeiafval (stukjes van takjes, blad, stro etc.) bovenop
het gras te leggen. Het vertakte wortelstelsel zal in de rulle mulch gaan groeien en
is na verloop van maanden vrij makkelijk te verwijderen met een riek of spitvork op
dezelfde manier als het bestrijden van zevenblad.
Kweekgras is erg sterk, de wortels breken minder snel maar ook hier zijn de
nieuwste wortelscheuten vaak het zwakst. Kweekgras verspreid zich zowel via
wortels als via zaadvorming, bestrijd in ieder geval het vormen van aren door
kweekgras heel kort te houden als uitgraven een langer durend project blijkt. Het
gras heeft nauwelijks voedsel nodig en kan heel goed tegen droogte, waardoor het
gras moeilijk uit te putten is. Afdekken met plastic of dik karton kan helpen. Ook hier
geldt: nooit frezen.



  

   
 

 

   

 

Grote brandnetel  (Urtica dioica) 

 

Prioriteitsklasse :  

Korte beschrijving:  Meerjarige plant behorend tot 

de Brandnetelfamilie (Urticaceae).  Vooral op 

zandige, stikstofrijke gronden. Hoogte 0,3 - 1,5 m; 

met vrouwelijke  en mannelijke bloemen in oksels 

en grof gezaagde bladeren. Bloeit van juni tot 

october.     

Onkruidbeheer :  lastig te verwijderen door 

krachtige wortelstok; door netelharen is aanraking 

van de hele plant pijnlijk; het beste is de planten 

met wortel en al uit te steken. 

Bijzonderheden: in de keuken gebruikt als groente, 

voor soep en thee. Brandnetelgier wordt als 

bestrijdingsmiddel tegen onder meer bladluis 

gebruikt. De gier is stikstofrijk en als biologische 

meststof te gebruiken 
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4.3   De Code-Oranje onkruidgroep 
 

Ridderzuring  (Rumex obtusifolius) 

 

Prioriteitsklasse :   

 

Korte beschrijving:  Overblijvende, kruidachtige plant 

behorend tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).   

Fors (70-100 cm) met rode steel en grote hart- en 

lancetvormige bladeren; bloeitijd : juni-okt.; bloeiwijze :  

losse vertakte pluim met kleine groene bloempjes, die later 

roodbruin kleuren.     

Onkruidbeheer:  Zeer lastig te verwijderen door sterke, 

diepe penwortel;  het beste is daarom de hele plant met 

wortel en al uit te steken. 

Bijzonderheden:  de jonge oxaalzuurhoudende bladeren 

kunnen gebruikt worden in soepen en als groente. 
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Krulzuring  (Rumex crispus) 

 

Prioriteitsklasse :   

Korte beschrijving:  Overblijvende, kruidachtige plant 

behorend tot de Duizendknoopfamilie (Polygonaceae).   

Fors (40-80 cm) met lange smalle, aan de rand gekrulde  

bladeren; bloeitijd: mei-oct.; bloeiwijze met  rechtop-

staande pluim met groene en roodgetinte bloempjes.     

Onkruidbeheer:  Zeer lastig te verwijderen door sterke, 

diepe penwortel;  het beste is daarom de hele plant met 

wortel en al uit te steken. 

Bijzonderheden:  krulzuring bevat hogere concentraties 

oxaalzuur in vergelijking met ridderzuring , daarom 

minder goed bruikbaar in de keuken. 
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      Heggenrank  (Bryonia dioica) 

 

Prioriteitsklasse  

Korte beschrijving:  Eenjarige,  tweehuizige 

klimplant uit de Komkommerfamilie 

(Cucurbitaceae); woekert sterk met lange,  snel  

groeiende ranken, meestal vanuit heggen langs 

perceelsgrenzen;  knolvormige wortelstok.  Het blad 

is drie- tot vijflobbig; bloeit van mei-sept. met 

geelachtige (vrouwelijke en mannelijke) bloemen.  

De rode besachtige vruchten zijn zeer giftig.  

Onkruidbeheer:  Ranken afsnijden en wortelstok 

uitgraven.    

Bijzonderheden:  alle delen van de plant zijn giftig 

tot zeer giftig dus handschoenen aan bij het 

weghalen  

.   
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In onze Knollentuin

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: vacature
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Anne Cardinaals
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 

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

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

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 2018: Vak B

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.

Tuinkeuring 2018

3e      31 aug t/m 9 sept
4e      2 t/m 11 november

Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
bosweg@volkstuinarnhem.nl, 06-26369478
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Gerard Wiggers,  026-4431286
De Kweek:
kweek@volkstuinarnhem.nl, 06-13875106
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
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