
WIJNGAARD

Alweer een kleine tien jaar geleden heb
ik een wijngaardje van zo'n 300 m2 aan-
geplant; de helft Johanniter, een witte
druif, en de helft Cabernet Cortis, een
rode druif. Je begint je in te lezen en in-
formatie in te winnen. Hoe moet ik de
"infrastructuur" , palen en draden, in-
richten en welke druivensoorten zal ik
planten. Ik had de ongelofelijke mazzel
dat er al een wijngaardenier op een tuin
achter mij bezig was: Jet Wester. Zij is een
expert op dit gebied, bestudeert vooral
de Duitse literatuur en schrijft artikelen
in vakbladen. Zij is voor mij van onschat-
bare waarde en heeft mij behoed voor tal
van valkuilen. Wij doen veel dingen
samen.

druif johanniter

door Jakob Federer op de Duitstalige Wiki

pedia, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org

De keuze van de wijnstokken is van groot
belang. Voor onze vochtige en noordelijk
gelegen contreien zijn er hybride wijn-
stokken geteeld die min of meer resis-
tent zijn voor bepaalde schimmels en
tegen een koeler klimaat kunnen. De
Johanniter is afgeleid van de beroemde
rieslingdruif en heeft veel eigenschap-
pen gemeen: een frisse fruitige wijn. De
belangrijkste vader van de Cabernet
Cortis is de bekende Franse druivensoort
Cabernet Sauvignon uit de Bordeaux-
streek. Deze geeft een krachtige diepro-
de wijn en zeer geschikt bij de juiste
behandeling als bewaarwijn.
Er komt veel meer kijken bij de teelt en
verwerking van druiven dan ik had ver-
moed in mijn spontane aanpak. Zonder
Jet was het mij niet gelukt vrees ik. Je
moet letten op de grondsoort, de bemes-
ting, de gebreksziekten (stikstof, mag-
nesium e.d.) en vooral het voorkomen
van schimmelaantastingen. Dit jaar was
fantastisch: zo droog dat schimmels
geen kans kregen, maar in normale jaren
moet je wel om de week spuiten met een
variatie van preparaten. De middelen die
gebruikt worden zijn overigens volledig
biologisch verantwoord. Daarnaast moe-
ten de twijgen gesnoeid en geleid wor-
den langs de draden, het bladerdek ge-
dund en als de druiven rijpen ze bescher-
men tegen vogels, wespen en sinds de
laatste jaren tegen de suzukivlieg. Kort-
om je kunt niet stil te zitten wachten tot
de druifjes je in de mond vliegen. Het is

druif cabernet cortis

door Jakob Federer op de Duitstalige Wiki

pedia, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/

een intensieve sport en er komt veel voor
kijken. Maar voor de liefhebber een
hobby die nooit verveelt.
Dan heb ik het nog niet over het proces
van wijn maken. Wil je dat helemaal zelf
doen dan heb de nodige apparatuur
nodig: vaten en/of grote flessen, een
kneuzer (tenzij je de druiven met de
voeten wilt kneuzen) een pers etc.
Inmiddels ben ik 82 jaar en gelukkig nog
redelijk vitaal, maar zo langzamerhand
begin je toch wel aan de toekomst te
denken. De vraag die rijst is wie zal mij
opvolgen? Zijn er enthousiastelingen die
het vak willen leren en hoe vind je die?
Voorlopig ga ik lekker verder met het
produceren van een honderd flessen
wijn per jaar en die samen met mijn
vrouw, kennissen en familie opdrinken.
De witte wijn al snel en de bewaarwijnen
naarmate ze op dronk komen. Wie een
kijkje wil nemen kunnen mij bellen: 06
451 83 067.
Ries van Dijk
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Terugkeer onkruid 

De grote droogte heeft ruim twee maan-
den geduurd maar gelukkig is die nu
voorbij! Op het ogenblik is het prachtig
nazomerweer en is er ook weer voldoen-
de regen gevallen. Snijbiet, boerenkool
en dahlia groeien naar hartenlust. He-
laas geldt dat ook voor het onkruid, dat
tijdens de droogte pas op de plaats
maakte.
Op tijd dus met de schoffel erbij om het
overal opschietende onkruid de baas te

blijven. Typische late onkruidgrassen
zoals Harig vingergras en Geknikte vos-
senstaart kunnen beter met de hand
gewied en afgevoerd worden. Voor alge-
mene onkruidvragen raadpleeg de On-
kruidWijzer.
Als werkgroep hebben we inmiddels de
nodige feedback ontvangen op de eerst
versie ervan. Aanvullend commentaar
(m.b.t. structuur, soortkeuze en tekst) is
uiteraard nog van harte welkom! Sug-

gesties kunnen het beste direct naar de
werkgroep doorgestuurd worden (per
email). Komende winter verzamelen we
dan alle commentaar en verwerken die
tot een eindversie. In maart is de On-
kruidwijzer klaar voor gebruik als on-
kruidgids voor de VTV-tuinen.
Werkgroep OnkruidWijzer 
Rob Hennemann (hennemann@itc.nl)
Anjo de Jong (anjodejong@hotmail.com)
Lia Kalis (akalis@xs4all.nl)

Berichten van het bestuur

Na een lange, hete en vooral droge zomer, is het nu echt herfst geworden. We kijken terug op een wel heel bijzonder tuinseizoen.
Hoe de tuinders met de uitzonderlijke droogte zijn omgesprongen, was heel verschillend. Sommigen kwamen elke avond
langdurig sproeien, anderen slechts een paar keer per week. Schaduwrijke tuinen hadden een groot voordeel. De droogte gaf
onkruid geen kans, dat was dan weer een prettige bijkomstigheid. Het bestuur is benieuwd naar het watergebruik van dit jaar,
maar dat zal pas na de jaarwisseling duidelijk zijn.
 
De vacature voor secretaris is gelukkig vervuld. Geert Pesselse heeft zich begin van de zomer gemeld en is na gesprekken met
de vorige secretaris, het bestuur en een bijgewoonde vergadering, gemotiveerd om de secretariaatstaken over te nemen. Hij
wordt nu ingewerkt en zal zich in de volgende Knollentuin voorstellen. Door de zomervakantieperiode verliep de overdracht
wat minder snel en ligt er zodoende veel achterstallig werk. Ook de verenigingstelefoon is een tijdje buiten functie geweest.
We vragen uw begrip hiervoor.
 
In het najaar organiseren enkele complexen een klussendag, zie daarvoor de complexnieuwsbrief. Er wordt dit jaar geen groot
snoeiafval afgevoerd door de vereniging.
 
Het bestuur en/of betreffende complexvertegenwoordigers gaan komende maand aan alle tuinders met een eigen toegangs-
poort aan de buitenzijde van complexen een kopiesleutel vragen, dat is wel zo handig in geval van calamiteiten (gesprongen
waterkranen bijvoorbeeld).
 
Bijeenkomsten met de tuinders van de complexen Braamberg, Bosweg en Kweek willen we organiseren in het vroegen voorjaar
van 2019, op maandagavond 4 februari. U krijgt t.z.t. daar een uitnodiging voor.
 
Nog een terugkerend verzoek: mocht u door omstandigheden tijdelijk uw tuin niet goed kunnen bijhouden, neem dan contact
op met de betreffende complexvertegenwoordiger en met tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl. We vragen u om (eventueel samen
met ons) een oplossing of plan te bedenken om de tuin niet te laten verwaarlozen.
 
Voor het komend jaar zoekt het bestuur weer een aantal nieuwe tuinkeurders. Tuinen keuren kost een vrijwilliger 4 x per jaar
ca. 2,5 uur. Met een medetuinder wordt per jaar 4 x een complex (nooit het eigen complex) bezocht, waarbij men wordt rond-
geleid door de vertegenwoordiger of een vrijwilliger. Meer info: tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl.
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Lekker tuinieren in het buiten-
land? Ga eens WWOOF-en 

Wil je eens meehelpen in een tuin of op
een boerderij in het buitenland? Tegen
kost en inwoning? Misschien past
WWOOF-en wel bij je. Of jullie, want je
kunt het ook met z’n tweeën doen!

WWOOF staat voor Worldwide Opportu-
nities on Organic Farms. Ik (Helga, 47
jaar, tuin op de Bosweg) vind het een
leuke manier om een ander land en cul-
tuur te leren kennen. Je betaalt zelf je
reiskosten en het verblijf is voor rekening
van degene die jou ontvangt. Je helpt
gemiddeld zo’n vier tot vijf uur per dag
mee, vijf dagen per week. In je vrij tijd
kun je de omgeving verkennen. Wande-
lend, fietsend, met de bus. Soms neemt
de host je mee voor een trip of word je
uitgenodigd voor bijvoorbeeld een bar-
becue met vrienden en familie. Uitwisse-
ling is namelijk een belangrijk onderdeel
van WWOOF-en. Je houdt er vaak leuke
contacten aan over.

Op deze manier heb ik fraaie landen als
Zwitserland en Zweden mogen leren
kennen. En afgelopen zomer was ik in
Ierland, samen met mijn vriend Ruurd
(52). Hij is inmiddels ook enthousiast
geworden. Als we samen gaan, zoeken
we een adres waar je met z’n tweeën
welkom bent en we allebei kunnen doen
wat we leuk vinden. Ik ben vooral graag
bezig in de (moes)tuin, help graag met
de dieren (paarden, honden, schapen)
en vind het leuk om te koken; hij houdt
van trekker rijden (geleerd op een
WWOOF-adres in Zweden) en dingen
repareren. Ook zoeken we meestal een
adres met zelfstandig verblijf met eigen
keukentje. De host zorgt dan voor de
boodschappen.

Wil je meer weten? Google eens op het
woord WWOOF samen met de naam van
een land dat jou aanspreekt. Het is we-
reldwijd, dus je kunt echt van alles be-
denken: Portugal, Noorwegen, Japan,
Mexico, Frankrijk, Australië, België…. Op
de site die volgt kun je vaak al een lijst
vinden met aanbieders van werk, in
welke streek ze wonen, wat ze aanbieden
en wat ze van een WWOOF-er vragen.
Echt contact leggen met een host kan pas
als je lid wordt. Dit kost ongeveer 20 euro
per jaar. Daarna kun je zoveel hosts in
dat land aanschrijven en benaderen als
je wilt, voor informatie of een afspraak te
maken.
Als je een eigen tuin hebt, kun je waar-
schijnlijk al snel zelfstandig werken.

Maar de wil om iets te leren, verantwoor-
delijkheidsgevoel en gezond verstand
zijn eigenlijk het belangrijkst. En een
beetje flexibiliteit, want je komt meestal
niet in een strak georganiseerd bedrijf
terecht. En het ene land verschilt meer
van het onze dan het andere land. Maar
dat is juist de charme.
Wil je meer weten over onze ervaringen
met WWOOF-en? Bel gerust, dan vertel-
len we wat meer. Groet, Helga en Ruurd
06-26884431.
Foto's bij dit artikel komen van een ver-
blijf in Ierland, juli 2018

http://wwoof.net/

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 ge-
spot? Geef het door aan de gemeente,
dan gaan zij ermee aan de slag. Is er
iets anders waar de gemeente in actie
moet komen? Maak een melding!
https://www.arnhem.nl/Formulieren/
Melding_openbare_ruimte/Melding_-
openbare_ruimte
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

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
 

Wie wat waar?

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.

Secretariaat, correspondentie

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

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

Inkoopcommissie

Karel Latté 06-23457232

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
 

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
 

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

Tuinkeuring 2018
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