
Wie heeft interesse in biologi-
sche mestcompost?

Als ik dit stukje schrijf, is het 10 decem-
ber. Ik ben vandaag nog even naar de
volkstuin geweest. Prei gehaald en boe-
renkool en opnieuw een klein bosje
Goudsbloemen geplukt. Steeds denk ik
dat het de laatste keer zal zijn, maar bij
mijn volgende bezoek, word ik steeds
weer verrast door deze dappere bloemen
die stug volhouden.
Er hoeft niet zoveel meer te gebeuren.
Voor dat de vorst echt toeslaat, moet ik
de dahlia’s in mijn schuurtje nog afdek-
ken. En dan kan ik weer beginnen met
het nadenken over het tuinplan voor
2019.

Daar hoort ook bij dat ik weer nadenk
over de bemesting van mijn tuin.
Ik gebruik nu al een aantal jaren biolo-
gisch organische mestcompost van Bio--
Kultura. Deze mestcompost is onkruid-
zaden en ziektevrij, niet op turfbasis en
het trekt geen slakken aan. Het bevalt mij
goed en ik wil ook dit jaar weer een be-
stelling plaatsen.
Sinds een paar jaar organiseer ik een
collectieve bestelling bij Bio Kultura.
Mede-tuinders geven aan hoeveel zak-

De GARANTZADENGIDS ligt
weer voor u klaar

De GARANTZADENGIDS ligt weer voor u
klaar bij uw complexvertegenwoordi-
ger. Tuinders die vorig jaar hebben be-
steld, ontvangen de gids thuisbezorgd.
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
uitreiking, waarvoor HULDE. Vraag om
de gids, vul de bestellijst in en lever
hem tijdig in op een van de aangegeven
adressen.
 

Ophalen van de bestellingen:

ZATERDAGMIDDAG 2 MAART
tussen 11 en 14 UUR
in het gebouw ‘De Transformatie’, Van
Oldebarneveldtstraat 90-92 Arnhem
BETALEN: alleen CASH of (van tevoren)
overmaken !!!
Geen pinautomaat aanwezig!

ken van 40ltr. ze willen en ik geef de
eindbestelling door en spreek af wan-
neer de meststof geleverd wordt. Gebrui-
kelijk is dat dit op een zaterdagochtend
in februari gebeurd. De mannen van Bi-
o-Kultura leveren de zakken ter plekke
af, bij de betreffende tuinder op de tuin.
Persoonlijk vind ik dit heel prettig. Ik heb
ook wel eens stalmest besteld, maar ik
vind het onderhand lichamelijk erg
zwaar om met een kruiwagen deze mest
op plaats van bestemming te krijgen. De
zakken van 40 ltr. worden nu op de door
mij aangegeven plek neergelegd en
vanaf dat moment kan ik naar believen
de mestcompost verspreiden.
Ook dit jaar wil ik weer proberen collec-
tief een bestelling te plaatsen. Dit jaar
was de prijs   5,00 per zak van 40 ltr.
Waarschijnlijk zal de prijs iets omhoog
gaan, maar de grootte van de bestelling
bepaalt mede de prijs.
Voor meer informatie: https://www.bi-
o-kultura.nl/producten/biologische-
organische-mestcompost
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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In onze Knollentuin

Alvast de volgende data voor in
uw nieuwe 2019 agenda :

Datum complexbijeenkomst:              
maandag 4 februari 2019
Datum Algemene Ledenvergadering:    
maandag 25 maart 2019

Voorwoord van het bestuur

Een terugblik op het tuinjaar 2018 is in de eerste plaats een verhaal over een hete, droge zomer. Het leek alsof alle gewassen
tijdelijk hun adem inhielden, de groei stond stil en werd weer voortgezet toen er eind augustus weer regen viel. Door een rela-
tief mild najaar hebben veel tuinders dan ook nog tot in november onder meer stokbonen kunnen oogsten. Een deel van de
zomeroogst was wat karig, maar de najaarsgewassen juist veelal zeer overvloedig.
 
Inmiddels zijn de watermeters opgenomen en blijkt dat er ongeveer twee keer zoveel water is gebruikt als in voorgaande jaren.
Omdat we ervan uitgaan dat de afgelopen zomer niet op zichzelf staat maar een voorbeeld is voor de zomers die ons te
wachten staan, wil het bestuur extra aandacht vragen voor slim watergebruik. In 2019 zullen we hier meermalen artikelen in
dit blad aan wijden.
 
Tot slot wenst het bestuur alle tuinders een prachtig nieuw tuinjaar! Dat alles wat we zaaien, ook opkomt en tot volle wasdom
groeit tot uiteindelijk een mooie oogst. En dat we ook dit jaar weer kunnen genieten van de mooiste plekken van Arnhem.
 
Het bestuur van Volkstuinvereniging Arnhem

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

– voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval, et cete-
ra. Telefonisch meldpunt: 0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_o-
penbare_ruimte

Melden van ziekte of tijdelijke afwezigheid.

Mocht u door ziekte (of anderszins) tij-
delijk uw tuin niet goed kunnen onder-
houden en hiervoor hulp van anderen in

wil schakelen, geef dit dan door aan de
complexvertegenwoordiger en/of het
secretariaat. Ook als u langere tijd op

vakantie gaat en uw tuin tijdelijk door
anderen laat onderhouden, dan willen
we dat graag weten. ‘Geef het door’ !

Melden van inbraken en vandalisme.
Helaas worden onze complexen af en toe
bezocht door vandalen of inbrekers. Heel
vervelend! De wijkagenten van Arnhem-
noord vragen dringend om aangifte te
doen van deze incidenten. Zo krijgen ze
goed in beeld wat er loos is in hun gebied
en kunnen bijvoorbeeld extra laten pa-
trouilleren.
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In onze Knollentuin

Najaarsborrel De Kweek

Ondanks de uitzonderlijke droogte in
juni-juli kunnen we terugblikken op een
uitstekend tuinseizoen. De opbrengsten
waren over het algemeen goed mede
dankzij onze uitstekende watervoorziening
(!)
Wat ook zeker geholpen heeft is het feit
dat veel gewassen bij langdurige droog-
te lijken terug te schakelen naar een
lager groeitempo waardoor de droogte-
schade beperkt blijft. Als de regens dan
terugkomen, pakken de planten hun
oude ritme weer op. Deze omschakeling
hebben we goed kunnen zien in augus-
tus toen het weer ging regenen.
Sommige gewassen hadden het zwaar
zoals veel bladgroenten en peulvruchten
(tuinbonen en erwten). Ook de appels en
kleinfruit produceerden slecht dit jaar.
Zonaanbidders zoals courgette, paprika
en druiven deden het daarentegen uit-
stekend. Ook snijbloemen als dahlia’s en
cosmea’s hadden er zin in en bloeiden
volop.
Geen slecht seizoen dus. Een tweede
opsteker voor De Kweek was dat de
nieuwe organisatie van het complexbe-
heer prima heeft gedraaid. Redenen te
over dus voor ‘De Kweekers’ om het
seizoen feestelijk af te sluiten. Op zater-
dag, 3 november na afloop van de klus-
dag was er een gezellige najaars-/oogst-
borrel, waar iedereen zich tegoed kon
doen aan culinaire lekkernijen uit eigen

JAPANSE DUIZENDKNOOP

In ons vorige nummer besteedden we
aandacht aan de strijd tegen Japanse
Duizendknoop door de gemeente Arn-
hem. Japanse Duizendknoop is een inva-
sieve exoot die ernstige bedreiging
vormt voor o.a. muren, straten en funde-
ringen.
De gemeente Arnhem bestrijdt de plant
in de openbare ruimte. Help mee bij de
bestrijding en meld de gemeente de
plek waar de plant groeit. Op de webpa-
gina van de gemeente vind u ondermeer
een link naar het meldingsformulier. Dat
is hetzelfde meldingsformulier waarmee
u ook overlast of andere dingen kunt
melden (zie pagina 2).

Onder https://www.arnhem.nl/Inwoners/
wonen_en_milieu/Groenbeheer/
Overlast_exotische_plantensoorten/
Japanse_duizendknoop
staat alle informatie over het bestrijden
van deze groene pest.
Inmiddels is er ook een plattegrond op
de gemeentelijke website te vinden met
daarop aangegeven alle inmiddels be-
kende vindplaatsen van de Japanse Dui-
zendknoop.

Op onze website www.volkstuinarn-
hem.nl hebben we nu alle links in een
artikel samengevat!
Maar hieronder ook het webadres voor
de interactieve vindplaatsen kaart van
de Gemeente Arnhem:
https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer/index.html?id=9060954-
78d0f498989df8c0c9cded189&fbclid=
IwAR1AZZKnjXlUFm6B3Z7RUgeKR2gd0u-
l04yr96qhZAGLTQq3rijgVPvmlKic

tuin variërend van heerlijke tomaat-ui-
entaarten en venkelquiches tot pittige
goulashsoepen. Dat was dubbel genie-
ten, want na gedane arbeid is het zoet
rusten.
Nu eerst nog de wintermaanden - en dan
op naar het nieuwe seizoen!
Rob Hennemann (KW09)

DATA TUINKEURINGEN 2019

De data van de Tuinkeuringen komen
in de volgende uitgave van 'In onze
Knollentuin' en zullen op onze websi-
te gepubliceerd worden!

De "winterse" afbeeldingen van de 
Japanse Duizendknoop met dank aan
Wikipedia User: AnRo0002
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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: Geert Pesselse
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.

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 2019: Vak C

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

Secretariaat, correspondentie

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