
A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G

MAANDAG 25 maart 2019
in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen
Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur
ALLE BELANGRIJKE STUKKEN voor de ALV STAAN IN DEZE UITGAVE!!!
 

10 jaar: 15 jaar:

Adam Chapman Gerry en Wilbert Hendriks Vink San en Geert Borkus Lia Kalis

Franco Giordano Chris Verhoeven Roger Crols Marcel en Desiree
Lith–te Brake

Stephan ter Avest Karin Boekelder Tomas Dubois Bino Vaglica

Marco van Kampen Nielson Domburg Henk Velthorst Anna Schoen

Marcel en Marijke
Reijerman–Mink

Giacomo Gigliola Inge van Hemert Rob Spaan

Hilleguus Bos-Molendijk Sandra Tan Jaqueline Velthorst

Josje Konings Jan Jansen

Ab Zijlstra Leo Brackenhoff 20 jaar:

Marije Janssen A. Snippenberg Dursun Pala M. Hammink

Annemarie Brunsting Dorien van Gils

25 jaar: Annemiek Demon Hennie Mones

Anne Rodenburg A.W. Stoks Anne Cardinaals Manon Best

30 jaar: 35 jaar:

M. Huiskamp C.A.L. van der Hulst Erdogan Sucu Henk van den Brink

J. Matau

40 jaar:

Kobus Brouwer A. Antinori

45 jaar:
L. La Marra

Jubilarissen 2019:
GEFELICITEERD!!!!

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boom-
takken, onbegaanbare zandpaden,
kuilen in de paden, illegaal gestort
afval, etcetera. Telefonisch meldpunt:
0900-1809
Digitaal meldformulier: http://www.
arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Melding_openbare_ruimte

Vlinders en

insectvriendelijk tuinieren.
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In onze Knollentuin

Van het bestuur

Afgelopen week was het heel even voorjaar en zagen we op de tuinen alweer veel mensen met opgestroopte mouwen de grond
bewerken. Lentekriebels! De bestelde zaden zijn misschien al binnen, zowel via internet als via ons eigen verenigingsinkoop-
kanaal. Zaterdag 2 maart j.l. was de ophaaldag van de collectief bestelde Garantzaden en het pootgoed. Helaas is er te weinig
besteld om de korting van 25% te behalen.
 
In dit voorjaarsnummer staan zoals gebruikelijk de jaarstukken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019 die op
maandagavond 25 maart staat gepland. Als u dat wilt kunt u de financiële stukken opvragen bij de penningmeester, deze
worden ook uitgereikt bij de vergadering. In ieder geval kunnen we melden dat de vacature voor secretaris kan worden ingevuld
met de benoeming van Geert Pesselse. Hieronder stelt hij zich kort aan u voor.
 
Na de jaarvergadering zal een informatieve lezing worden gehouden over het onderwerp ‘Tuinieren met insecten’. Zoals u
wellicht ook niet is ontgaan, gaat volgens biologen de insectenrijkdom wereldwijd ernstig achteruit. Wat kunnen we als
volkstuinders doen om hieraan een halt toe te roepen?
 
Ik zie u graag op de algemene vergadering, en alvast een vruchtbaar jaar gewenst!
 
Saskya Kamps, voorzitter

Voorstellen nieuwe secretaris

Beste tuinders,

Mijn naam is Geert Pesselse. Naast be-
ginnend tuinier, zal/hoop ik de komende
tijd ook als secretaris van de vereniging
op te treden.
Ik zal niet zeggen dat het tuinieren in mijn
bloed zit, maar mijn moeder is boeren-
dochter, mijn vader was boerenknecht,
en ik kom oorspronkelijk uit het dorpje
Giessenburg, waar flink werd geboerd en
getuinierd. Zelfs na jaren studeren en
wonen in de steden Nijmegen en Arn-
hem, raak ik de wens buiten te zijn (dus)
niet kwijt. Ik hoop de komende jaren
langzaamaan ervaring op te doen en
steeds - met hulp van de buren - mooie
oogsten te behalen. De eerste les heb ik

al geleerd: veel tijd in de tuin stoppen.
Naast 'buitenmens' ben ik zeker ook
graag binnenshuis, achter een computer
zelfs. Na mijn studie ben ik als docent en
promovendus strafrecht werkzaam ge-
weest aan de Radboud Universiteit. Te-
genwoordig werk ik bij het Gerechtshof
's-Hertogenbosch. Met die achtergrond
hoop ik als secretaris, naast de gebrui-
kelijke werkzaamheden, vooral ook werk
te maken van het 'asbestprobleem'. Het
zou mooi zijn als de komende jaren veel
asbest uit de tuinen zou kunnen worden
verwijderd, zonder dat jullie, de leden,
daarmee onnodig worden belast - al
vermoed ik dat enige zelfwerkzaamheid
wel nodig zal zijn. We gaan het zien. Ik
ga in elk geval mijn best doen.
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UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE

A L G E M E N E  L E D E N V E R G A D E R I N G
MAANDAG  25 maart 2019

in het clubhuis van de scoutinggroep St. Christoforus, Monnikensteeg 4,
bereikbaar met buslijn 7, uitstappen halte Drie Gasthuizen

Aanvang: 19.30 uur Zaal open: 19.00 uur

AGENDA

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018

3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020

4. Financieel verslag 2018
 - Verslag Kascommissie

- Vaststelling jaarbijdragen 2020

5. Samenstelling Bestuur en Commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep
- Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

6. Rondvraag

7. Sluiting van het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering
    
De stukken behorend bij punt 4 van de agenda liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. Uitsluitend op verzoek via penningmeester@volkstuinarnhem.nl   kunnen de stukken ook per mail aan u
worden toegezonden. Het verzoek dient het bestuur uiterlijk 3 dagen voor de vergadering te ontvangen.

PAUZE 

Na de vergadering – die tot ca. 21:30 uur duurt - zal een voordracht worden gehouden over insectvriendelijk 
tuinieren.



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2018  

Aanwezig: 67 leden waarvan 9 bestuursleden. Afmelding ontvangen van Ries van Dijk, Maria van der Loo, Chris 

Verlingen en Karel Latté. 

1. Opening. 

De voorzitter heet de leden welkom op de 58ste vergadering van de vereniging. Zij staat kort stil bij hen die dit jaar zijn 

overleden. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

2. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 wordt goedgekeurd. 

3. Het jaarverslag van het bestuur wordt goedgekeurd. Het jaarplan 2018 wordt toegelicht:

– Er zijn verzakkingen op de Bosweg. Met name de opvang van regenwater in de hoek Bosweg/Hommelseweg is een 

probleem. Het bestuur zoekt samen met de gemeente (die verantwoordelijk is voor de infrastructuur en afvoer van 

overtollig hemelwater) naar een oplossing.

– Kemal treedt af als complexvertegenwoordiger van de Braamberg. Tuinders op de Braamberg hebben inmiddels 

afspraken gemaakt om zijn taken samen over te nemen.

- Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te noemen aangaande het asbest. De gemeente bestudeert de 

mogelijkheden om de Arnhemse volkstuincomplexen asbestvrij te krijgen. Onze vereniging, en met name de Kweek, is 

daarbij een proefobject.

- Het schoon opleveren van tuinen bij beëindiging van het lidmaatschap blijft een probleem. Er worden verschillende 

suggesties geopperd (scholen inschakelen bij het schoonmaken, stro op de tuin leggen). 

Er is ook goed nieuws: 

- Het bestuur heeft steeds beter zicht heeft op de probleemgevallen en vrijgekomen tuinen worden veel sneller dan 

voorheen weer aan een tuinder toegewezen, vaak al voor de oude tuinder zijn tuin heeft verlaten.  

- De te verspreiden onkruidgids die door 3 leden van de vereniging is samengesteld, zal naar verwachting zijn diensten 

gaan bewijzen. 

- Op steeds meer complexen zijn klussenploegen samengesteld die probleemtuinen zouden kunnen aanpakken. 

- Er worden geen 300M2 tuinen meer uitgegeven aan beginnende tuinders, 50M2 tuinen blijken een succes.

- Vermeldingswaardig is nog het nieuwe beleid: bij 1x A1 dient de tuinder ontvangst van de brief te bevestigen, bij 2 x 

A1 op rij wordt van de tuinder een plan van aanpak gevraagd.

Tot slot wordt geconstateerd dat het fonds schone tuinen amper wordt aangeboord. Het bestuur meldt dat het slechte 

ervaringen heeft met uitbesteden van dergelijke klussen aan externe hoveniers: tuinen bleken slechts oppervlakkig 

schoongemaakt. 

4. Financieel jaarverslag

De penningmeester licht het jaarverslag toe. 

- Het egalisatiefonds water is weliswaar groot maar noodzakelijk vanwege de kosten bij toekomstig onderhoud aan 

kranen en leidingen.



- De vraag of de papieren versie van de Knollentuin te duur is wordt ontkennend beantwoord. Ook wordt er op gewezen 

dat niet alle leden beschikken over internet, hetgeen een gedrukte versie nog steeds noodzakelijk maakt.

- De penningmeester stelt voor de jaarbijdrage voor 2019 niet te verhogen.

Hierop adviseert de kascommissie de leden om decharge te verlenen.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.

5. Samenstelling Commissies en Bestuur

Kascommissie: Martijn Scheerder treedt reglementair af. Bart Willem Leenders blijft aan. Anne Koiter meldt zich aan als 

lid. Leden van de Kascommissie blijven 2 jaar aan, elk jaar treedt een van de leden af.

Commissie van beroep: In deze commissie zitten 5 leden, vanuit elk complex een afgevaardigde. Er treden reglementair 

twee leden af. Geer Vermeulen (complex Kweek) en Trijnie Siddle-Bierman (complex Parkweg) melden zich aan als 

nieuwe afgevaardigden.

Kemal Colgecen treedt af als complexvertegenwoordiger van de Braamberg.

Peter van der Gulden treedt reglementair af als secretaris, er heeft zich geen gegadigde aangediend. Ook in de 

vergadering meldt niemand zich.

6. Het bestuur heeft het reglement doorgenomen en legt de leden enkele wijzigingen voor. Deze worden door de leden 

goedgekeurd waarmee het oude reglement vervalt. Op verzoek van de ALV wordt vastgelegd dat het bestuur in de 

overgangsfase soepelheid zal betrachten in situaties waarin de nieuwe regels in strijd zijn met de staande praktijk.

Benadrukt wordt dat bomen en composthopen niet pal tegen de erfgrens mogen staan. Er volgt een discussie over het 

toestaan dan wel verbieden van geïmpregneerd hout op de tuinen.

7. Wat verder ter tafel komt. Hier geen opmerkingen

8. Rondvraag

– De voorzitter bedankt alle actieve leden en verrast hen met een attentie.

– De parkeerplaats bij de Kweek, nu vaak erg modderig, zal door de gemeente worden verbeterd.

– Voor meldingen van mogelijk gevaarlijke takken en bomen wordt nogmaals verwezen naar het meldpunt bij de 

gemeente (staat altijd vermeld in de Knollentuin).

– Een lid vraagt naar de hoogte van de bonus bij achterlaten van een schone tuin. De penningmeester licht toe: deze 

bedraagt 9 euro per jaar dat het lidmaatschap geduurd heeft met een maximum van 10 jaar – dus 99 euro. 

De vergadering wordt gesloten.



JAARVERSLAG 2018

ALGEMEEN

In 2018 bestond Volkstuinvereniging Arnhem uit 5 complexen in Arnhem noord, met in totaal 375 volkstuinen, waarop 
door 371 tuinders en 79 medetuinders wordt getuinierd. 

Er kwamen in 2018 slechts 30 tuinen vrij. Vrije tuinen worden aangeboden aan de langst wachtenden op de wachtlijst. 
De 30 tuinders die de afgelopen 365 dagen een tuin kregen aangeboden, stonden gemiddeld ruim 19 maanden op de 
wachtlijst. 

De wachtlijst telt op dit moment 185 personen waarvan er 112 hun inschrijfgeld hebben betaald. Tussen februari 2018 
en februari 2019 meldden 125 mensen zich voor de wachtlijst. In diezelfde periode kregen 32 wachtenden een tuin 
aangeboden. De wachtlijst groeide het afgelopen jaar dus met 93 namen. Dat is een behoorlijke stijging t.o.v. de 
afgelopen paar jaar, waardoor de wachttijd voor een tuin ook weer flink zal gaan toenemen. 

Het bestuur probeert op verschillende manieren de wachtlijst kleiner te maken. Zo is een paar jaar geleden een drempel 
aangebracht door inschrijfgeld te vragen, waarmee gedeeltelijk werd voorkomen dat mensen zich in een opwelling 
inschreven – via de website gaat dat immers erg gemakkelijk. Een andere oplossing is gezocht in het opsplitsen van grote
(300m2) tuinen en het aanbieden van kleine (proef-)tuinen van 50m2. Grote tuinen zijn in de praktijk alleen behapbaar 
voor tuinders met veel vrije tijd en veel tuinervaring, als het niet goed mogelijk is om deze tuinen op te splitsen worden 
ze uitgegeven aan een groep die gezamenlijk gaat tuinieren.

BESTUUR

Het bestuur vergaderde 10 keer in 2018. Met de gemeente is eenmaal overlegd. Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod 
kwamen: onze klachten m.b.t. (nalatigheid van) maai- en kapwerkzaamheden, problemen met grondverschuivingen en 
ander mogelijk onderhoud rondom de complexen plus de voortgang van het onderzoek naar asbest.

In juni heeft het bestuur haar jaarlijkse ronde over de complexen gelopen. Er wordt dan extra aandacht besteed aan de 
staat van de tuinen van nieuwe tuinders. Daarnaast heeft het bestuur gekeken naar de toegankelijkheid van de tuinen 
voor de keurders. Die laat op een aantal plekken te wensen over.

Tijdens de ALV in maart namen we afscheid van Peter van der Gulden als verenigingssecretaris. Het heeft enige tijd 
geduurd (september 2018) voor zich een nieuwe gegadigde voor de vacature meldde, waardoor een deel van het 
secretariaatswerk in de zomermaanden moest blijven liggen. De beoogde nieuwe secretaris die benoemd zal worden in 
de ALV van 2019, heeft in het najaar de achterstand voortvarend weggewerkt.

ASBEST

In het begin van 2017 werd door de gemeente Arnhem een grootscheeps onderzoek naar Asbest op complex Kweek 
uitgevoerd om het naderend verbod op asbestdaken in 2024 te kunnen voorbereiden. De uitslag van het onderzoek gaf 
aan dat de grond van dit complex (gelukkig) nauwelijks asbestvervuiling bevat. Wel zijn er meerdere daken, keerwanden 
en bakken van asbest aangetroffen. De gemeente beraad zich op een vervolg, met name op de vraag hoe ondersteunend
zij wil zijn bij verwijderingsoperaties bij de verschillende volkstuinverenigingen. Zij gaat hierbij niet over één nacht ijs. In 
de loop van 2018 hadden we meer duidelijkheid over vervolgstappen verwacht. Ondanks herhaaldelijke verzoeken bij de
betreffende ambtenaren, kregen we geen reactie m.b.t. vervolg. We vervolgen onze pogingen in 2019.



COMPLEXEN

De zomer van 2018 staat in ons geheugen gegrift als een opmerkelijk lange, warme en zeer droge zomer, 
wat een te verwachten effect op de eindafrekening van het watergebruik gaf. Voorts hebben vooral de 
complexen Bosweg en Kweek helaas toch weer met de nodige inbraken en/of vandalisme te kampen gehad.

De nieuwe opzet van complexbeheer met teams vrijwilligers loopt op de complexen Bosweg en Kweek 
steeds beter. Op complex Braamberg gaven de vrijwilligers die zich als complex-vertegenwoordigers hadden 
gemeld, deze taak terug aan het bestuur vanwege tijdgebrek. 

TUINKEURINGEN

In 2018 zijn de tuinkeuringsleden vier keer op de complexen geweest om te keuren. Naar aanleiding hiervan
zijn diverse brieven verstuurd met opmerkingen over achterstallig onderhoud en rommel op de tuinen. Aan 
het eind van 2018 is van enkele tuinders de tuin opgezegd n.a.v. zwaar nalatig onderhoud. Zij hebben een 
extra rekening ontvangen voor het schoonmaakwerk. 

REDACTIE KNOLLENTUIN

De Knollentuin verscheen vier maal in 2018 onder eindredactie van Steffan Webel. De website ontvangt en 
plaatst regelmatig berichten vanuit de leden, maar kan meer kopij gebruiken.

COMMISSIE VAN BEROEP

De Commissie van Beroep hoefde in 2018 niet in actie te komen.

INKOOPCOMMISSIE

De inkoopcommissie heeft de verzending van de Garantgidsen en de bestellijsten voor pootgoed verzorgd. 
De gidsen werden verstuurd aan de tuinders die in 2018 een bestelling hadden geplaatst, de overige 
tuinders konden de Garantgids afhalen bij de complexvertegenwoordiger. Op de eerste zaterdag in maart 
2019 is de afhaaldag voor zaad- en pootgoed georganiseerd. Helaas is er te weinig besteld voor een 
collectieve korting van 25%. De verzending van de Garantgidsen wordt door de steeds hoger wordende 
portokosten een dure onderneming.



JAARPLAN 2019

- Financieel Meerjarenplan

In de ALV van 2017 is door de leden geopperd om een financieel meerjarenplan op te gaan stellen. Nu de 
nieuwe penningmeester binnenkort met pensioen gaat, kan daar werk van worden gemaakt.

- Tegengaan grondverzakkingen complexen Bosweg en Kweek

Beide complexen hebben door hun ligging op heuvelgebied te kampen met grondverzakkingen. We willen 
samen met de gemeente als grondverhuurder en met de parkwachter gaan kijken hoe we dit probleem 
kunnen gaan aanpakken. 

- Asbestsanering

Met de gemeente zal verder worden doorgesproken over ondersteuning bij de asbestsanering. Eventueel 
kan er een werkgroep van tuinders worden opgericht om de sanering op de complexen verder uit te 
werken.

- Complexbijeenkomsten 

In het begin van 2019 worden de tuinders van de complexen Bosweg, Braamberg en Kweek uitgenodigd 
voor een bijeenkomst om het gezamenlijk beheer te bespreken, taken te verdelen en plannen te maken.



2019 - SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend
Voorzitter Saskya Kamps 2020 (niet herkiesbaar)
Secretaris vacature
Penningmeester Bernard van der Lucht 2020 (herkiesbaar)
Alg. lid/ secr. Tuinkeuring Anne Cardinaals 2019 (herkiesbaar)
Lid/Braamberg* vacature
Lid/Bosweg* Lia Kalis  n.v.t.
Lid/Cattepoelseweg* Gerard Wiggers 2020 (herkiesbaar)
Lid/De Kweek* Henk te Hietbrink n.v.t.
Lid/Parkweg* Erik de Vries 2020 (herkiesbaar)
*) tevens complexvertegenwoordiger

Wachtijstbeheer Margreet te Hietbrink

Technische zaken Karel Latté
Jan Veldhoen

Commissie van Beroep complex aftredend
Voorzitter Iris Kryszat CA 2019
Lid Sabrina Pluijm BR 2020
Lid Carla van Heeckeren BW 2021 
Lid Geer Vermeulen KW 2022
Lid Trijnie Siddle-Bierman PA 2022

Kascommissie Bart Willem Leenders
Anne Koiter

Tuinkeuringscommissie 
Dorien Verheijden
Chris Verlingen
Bart Braune
Johan van Gilst
Jelle de Jong
Hilde Donia
Lucie Schouten
Paddy McLoughlin

Inkoopcommissie Karel Latté

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel



In onze Knollentuin

GEEF HET DOOR

Het bestuur vraagt nadrukkelijk om door te geven aan de complexvertegenwoor-
diger of het secretariaat als de tuin door ziekte of persoonlijke omstandigheden
tijdelijk niet goed kan worden bijgehouden. We zoeken samen naar een oplos-
sing om de tuin niet te laten verwaarlozen, want dat kost daarna erg veel extra
werk.

Kranen-open "feestje" op de Braamberg op 31 maart 2019

Complex de Braamberg is nu in zelfbeheer bij de tuinders van het complex.
 
Voor de jaarlijks terugkerende "kranen-open" handeling hebben we ook vrij-
willigers gevonden, die op de Braamberg op 31 maart 2019 het water weer aan
zullen sluiten.
 
Het kan dan altijd gebeuren, dat er ergens een kraan mist of niet meer goed is
en daarom zou het heel leuk zijn, dat op die zondag heel veel tuinders aanwezig
kunnen zijn om even te controleren.
 
Tegelijkertijd kunnen we samen het nieuwe tuinjaar beginnen en misschien
zelfs een "feestje" van maken.
 
Dus neem iets lekkers mee, schud je nieuwe/oude tuinburen de hand en neem
samen een kop koffie of thee!
 

masao nakagami

[CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.or

g/licenses/by-sa/2.0)]

Chris Jantsch

CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.or

g/licenses/by-sa/4.0)

W. Carter

[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.or

g/licenses/by-sa/4.0)]

MPF [CC BY-SA 3.0 (https://creativecom

mons.org/licenses/by-sa/3.0)]
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In onze Knollentuin

WINTERVLINDERS EN
VOORJAARSVLINDERS

In het vroege voorjaar is het altijd weer
spannend en verrassend om de eerste
vlinder te zien vliegen. Dat kan een Ci-
troenvlinder zijn, een Kleine Vos, een
Gehakkelde Aurelia, of een Dagpauw-
oog.

U ziet ze op bijgaande foto’s afgebeeld.
Deze vlinders zijn overwinterraars. In de
herfst verstoppen ze zich in holle bomen,
houtstapeltjes, schuurtjes en klimop.
Volkstuinen hebben gelukkig vele van
deze plekjes. Als deze vlinders goed
doorvoed aan de overwintering zijn be-
gonnen kunnen ze zelfs een lange stren-
ge winter overleven. Zeker is wel dat een
kwakkelwinter niet goed is voor vlinders.
Vlinders zijn koudbloedige dieren die als
het ware een soort antivries aanmaken
waardoor ze niet bevriezen. Na de win-
ter, als het weer voorjaar word, warmen
ze langzaam op. Zodra het rond de 15
graden is geworden zijn ze weer in staat
om te vliegen. Mijn vroegste waarnemin-
gen doe ik meestal in maart. In 2007 zag
ik op 8 maart al een Gehakkelde Aurelia
vliegen.

Gehakkelde Aurelia

Dit is een prachtige lichtbruine vlinder
die zijn naam ontleent aan de gehakkel-
de vorm van de vleugels. Aan de onder-
zijde van de vleugels is een kleine witte
letter C te zien. Daardoor worden ze ook
wel Commavlinder genoemd.

De Citroenvlinder is citroenkleurig en de
Dagpauwoog is kenmerkend door de
ogen op de vleugels. Menige vogel laat

het daardoor uit zijn hoofd om hem te
verschalken. Het zijn deze vier vlinders
die in het voorjaar als eerste verschijnen.
Het is goed te beseffen dat het dus vlin-
ders zijn die vorig jaar uit de pop zijn
gekropen. Zodra de vlinders kunnen
vliegen gaan ze op zoek naar voedsel en
een partner om zich voort te planten. U
kunt ze dan ook waarnemen op bloeien-
de bloemen. Nectar dat zelfs diep in
bloemen verscholen zit zullen ze er met
hun lange roltong uit weten te zuigen.
Sommige van deze overwinterraars kun-
nen wel 1 jaar oud worden. Vlinders
hebben een leefomgeving nodig waar er
met hun rekening wordt gehouden.
Vlinders hebben wel terdege overle-
vingskansen mits ze maar de aandacht
krijgen die ze verdienen. Evenals huis-

Dagpauwoog

dieren hebben ze voedsel nodig en plek-
ken om bij slecht weer te kunnen schui-
len. Door vlinders goed te verzorgen
geven ze ons er veel voor terug. Door
vlinderstruiken en vlinderplanten te
poten krijgen de vlinders en rupsen het
voedsel dat ze nodig hebben. Omdat veel
vlinders hun eitjes op brandnetels leg-
gen is het verstandig daar altijd wat
groepen van te laten staan.
Het is boeiend om vlinders waar te
nemen en te bestuderen. Voor mensen
die vooral tuinieren voor hun groente is
het goed eens stil te staan bij wat het
betekent als er rupsen op hun planten
zitten. In vroegere jaren werden rupsen
vaak met gif bestreden. Het bestrijden
trof niet alleen de vlinders in wording
maar daardoor ook de vogels voor wie
rupsen hun voedselbron is. Natuurvrien-
delijk tuinieren herstelt dat verstoorde

Citroenvlinder

evenwicht. Op een simpele manier kan
men een vlinderhoekje inrichten waar
ook enkele koolplanten en andere aan
de vlinders worden gegeven. Gun de
vlinders ook een groen blaadje. Rupsen
die u aantreft op de planten die u zelf wilt
eten kunt u eenvoudig overzetten op
planten die mogen blijven staan. Wie pas
gemaaid gras over zijn koolplanten
strooit voorkomt dat vlinders daar hun
eitjes opleggen. Wie bang is voor rupsen
maar niet voor vlinders kan door alleen
nektarplanten te poten vlinders toch een
groot plezier doen. Volkstuinen zijn bij
uitstek laatsen waar vlinders graag ver-
toeven. Helaas gebeurt dat zelden waar-
door ze meer en meer uit het Nederland-
se landschap verdwijnen. Met vlinder-

vriendelijk beheer kan daar veel in ver-
beterd worden. Met het besef dat vlin-
ders de meest bedreigde diersoort is
geworden kan het veel voldoening geven
mee te helpen om te voorkomen  dat
onze mooie vlinders uit zullen sterven.
Minus te Bokkel
Dit artikel verscheen eerder In Onze
Knollentuin (Lente 2010). Na de ALV zal
een voordracht worden gehouden over
insectvriendelijk tuinieren. Dan is deze
tekst een goede voorbereiding.

Kleine Vos

Alle foto's: Minus te Bokkel
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In onze Knollentuin

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

www.editoo.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
 

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 (tabblad "Lid worden").
Kandidaatleden kunnen bij deze inschrij-
ving hun voorkeur(en) kenbaar maken.
Na betaling van 25 Euro lidmaatschap
wordt u op de wachtlijst geplaatst, en via
de mail benaderd wanneer er een (pas-
sende) tuin vrijkomt, die u samen met
een complexvertegenwoordiger of gast-
vrouw kunt gaan bekijken.
Aardappelaanduiding 2019: Vak C
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

E-mail:

secretariaat@volkstuinarnhem.nl

Wie wat waar?

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
 
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
 
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

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.
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