
VALS VERS GRAF

De moestuin heeft het Nederlands ver-
rijkt met de uitdrukking vals zaaibed. Het
valse zaaibed is een stuk grond dat je
schoonmaakt maar nog niet inzaait
omdat je wacht tot het ingewaaide zaad,
doorgaans onkruid, is ontkiemd en weg
geschoffeld, om het pas dan, wanneer
het zaaibed schoon is, in gebruik te
nemen.
Ik wil daar graag de term vals vers graf
aan toevoegen. Het valse verse graf is
een stuk grond dat je twee of drie spades
diep uitgraaft, tot één spade diep vult
met grof tuinafval (snoeihout, de lange
taaie restanten van stokbonen, enzo-
voort) en eventueel een laagje verse
mest, waarna je het afdekt met het zand
dat uit de kuil kwam, dat nu een rul
heuveltje vormt als, inderdaad, een vers
graf.

Het lastig te composteren afval is na een
kwartaal omgezet in vruchtbare bodem,
en daar was het om te doen.
Peter van der Gulden

Japanse duizendknoop legt
langzaam het loodje

Zoals jullie weten hebben we in de bos-
rand aan de Parkweg een paar plekken
waar de Japanner groeit. Vorig jaar heeft
de gemeente een paar keer 'gestoomd'.
Op het stukje tegenover mijn tuin heb ik
de scheuten toen al zoveel mogelijk
verwijderd. Daar heb ik een paar keer
met een riek zover mogelijk de wortels
uitgestoken. Inmiddels heeft de Ge-
meente dit jaar weer gesnoeid en ben ik
weer begonnen om de scheuten te ver-
wijderen. Tot mijn vreugde zag ik dat er
veel minder duizendknopen staan dan
vorig jaar en dat geeft de burger moed.
Het ziet ernaar uit dat de aanpak werkt.
Uitroeien met wortel en tak helpt. Maar
het is een kwestie van jaren consequent
volhouden. In de folder die de Gemeente
verspreidt - te krijgen bij de Molenplaats
- staat dat het 2 tot 6 jaar duurt. Dan moet
je in de zomer iedere maand de scheuten
verwijderen. Er zijn heel veel plekken in
Arnhem  waar de Japanse duizendknoop
groeit en de Gemeente roept vrijwilligers
op om plekken te adopteren. Een goede
zaak, vind ik.
Uitgraven met wortel en tak is een effec-
tieve aanpak van deze invasieve exoot.
Geen leuk klusje misschien, maar wel in
ons eigen belang. Want voor je het weet
staat ie bij jou in de tuin.
Help mee om de plekken duizendknoop-
vrij te krijgen. Bestrijden kan door in de
zomer (van april tot oktober) iedere
maand nieuwe stengels te verwijderen.
En zoveel mogelijk de wortelkluit uit te
graven met een riek of ander spitgereed-

schap. En zorg dat je de plantenresten
afvoert en in de grijze container mikt.
Met vriendelijke groet,
Dorien van Gils

foto: Maseltov [CC BY-SA 4.0 (https://creati

vecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Bloemen van japanse duizendknoop op be

drijventerrein Goudse Poort in Gouda

(c) Teun Spaans

MELDPUNT GEMEENTE
ARNHEM

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

Volkstuindersvereniging Arnhem -  jaargang 41 - nummer 2 - zomer 2019



In onze Knollentuin

Voorwoord

Beste tuinders, het zomernummer van ons verenigingsblad is een divers nummer geworden. Veel verschillende stukjes vanuit
het bestuur en wat ingezonden artikelen, er is nieuws over het asbestverbod, we hebben weer tips binnengekregen over het
bestrijden van Japanse Duizendknoop en onze eigen Onkruidgids wordt gedrukt.
 
Mededelingen van het bestuur
We hebben de laatste tijd een paar misverstanden met medetuinders gehad. Allereerst is het niet toegestaan om uw tuin onder
te verhuren aan een medetuinder. Ook is de hoofdtuinder altijd hoofdverantwoordelijk voor de hele tuin.
Medetuinders dienen daarnaast altijd ingeschreven te zijn bij het secretariaat, dus bij ons bekend te zijn met hun naam, adres
en telefoonnummer/e-mailadres. Daarmee hebben zij recht om op de tuin te komen zonder dat de hoofdtuinder aanwezig is.
Ook kunnen we als het nodig is zelf contact met deze medetuinder opnemen.
 
Er zijn deze zomer op alle complexen Coloradokevers en -larven aangetroffen! Check je aardappelplanten meerdere keren per
week op kluitjes oranjegele eitjes onder een blad, rode larven die het aardappelloof vreten en uiteindelijk de geel-zwart ge-
streepte kevers. We zijn (landelijk) verplicht om de eitjes, larven en kevers te vernietigen. Knip de bladeren met de eitjes of
beestjes voorzichtig af – de larven laten zich makkelijk vallen op de aarde, vang ze daar ook weg. Coloradokeverlarven eten
ontzetten veel loof in ontzettend korte tijd, en de aardappelplant heeft het loof nodig om kracht uit te halen voor het vormen
van nieuwe piepertjes.
 
Het is nog niet de hete droge zomer die ons was voorgehouden, maar kan geen kwaad om goede tips te geven voor het
sproeien bij droogte:
- Sproei alleen als u zelf op de tuin bent. Het is niet toegestaan om een sproeier of druppelslang aan te zetten en naar huis te gaan.
- Sproei niet elke dag. Beter is het om 2 of hooguit 3 keer per week lang, wel minstens een uur, te sproeien. Dan raakt de aarde
ook echt dieper doordrenkt. De planten maken dan sterkere diepe wortels, in plaats van oppervlakkige brede wortels die snel
verdrogen in de hitte.
- Midden op de dag (tussen 11 en 17 uur) is het echt af te raden om te sproeien. Het meeste water verdampt goed en wel
voordat het de grond in is getrokken. Het beste tijdstip is vroeg in de ochtend of vroeg in de avond omdat dan de verdamping
beperkt is. Hierdoor kunnen planten het water beter opnemen. Ook belangrijk is dat de planten dan nog goed kunnen opdrogen
voor de nacht. In warme nachten kunnen schimmelziekten zoals meeldauw toeslaan als er te veel vocht aanwezig is.
- Dus zuinig met water, ook en vooral in de zomer. Mulch op de grond en compost in je grond: dat is de slimste manier om water
op te slaan in de bodem. Dat scheelt heel veel werk, en heel veel water.
 
Onkruidgids. Afgelopen jaren hebben een paar tuinders van onze vereniging een overzicht gemaakt van de onkruiden die
specifiek op onze zandgrondtuinen voorkomen. Inmiddels hebben we besloten om deze gids te laten drukken, daarnaast is hij
ook online te bekijken via onze website. Het is een mooi overzicht geworden met voorbeelden van de plantjes in verschillende
stadia om ze goed te herkennen, en advies over bestrijding ervan. Het bestuur zal alle tuinders die vanaf vorig jaar begonnen
zijn, een papieren exemplaar geven. Andere geïnteresseerden die liever een gedrukte onkruidgids wensen, kunnen hem bij het
secretariaat aanvragen. (DE ONLINE VERSIE staat hier op onze website: https://tinyurl.com/y23y42cy)
 
ASBEST: Er komt vooralsnog geen verbod op asbestdaken.
De Eerste Kamer heeft 4 juni j.l. het wetsvoorstel van het kabinet
waarin asbest als dakbedekking vanaf 2024 verboden wordt, verworpen.
Eerder was de Tweede Kamer wel akkoord gegaan met het verbod.
 
 
 
Een fijne tuinzomer gewenst!
Het bestuur van Volkstuinvereniging Arnhem
 

Coloradokever

Leptinotarsa decemlineata, Selzerbrunnen,

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland

28 July 2007, (C)Fritz Geller-Grimm
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Beste mede-tuinders,

Dit jaar ga ik alweer mijn 5e jaar in bij
onze vereniging op mijn stukje land op
de Braamberg. Een plek waar ik graag
ben om op te laden, waar ik onbekom-
merd lekker kan werken en mij kan ver-
wonderen over wat er allemaal gebeurt,
elk seizoen weer. Ook kan ik erg genieten
van het glooiende uitzicht. Het panora-
ma geeft mij -met mijn ‘Limburgse wor-
tels’- door het heuvelachtig landschap
een ‘gevoel van thuis komen’. Mijn vaste
loopje naar de tuin via het gemeenschap-
pelijke pad boden mij in al die jaren be-
schutting door diverse struiken en
bomen die ik passeerde, en de uitstraling
van al dit groen vormden een echt ont-
haal.
Helaas heeft op dit pad een boom het
moeten ontgelden, voor een stukje licht-
inval. Het is nu een kale plek, een stomp-
je van deze boom oogt nog net boven de
grond uit. De sfeer en uitstraling die het
pad meebracht zijn daarmee weg.
Het reglement van de Volkstuinvereni-
ging geeft aan dat bomen maximaal 3
meter hoog en fruitbomen moeten zijn.
Daarnaast zijn er de gedoog bomen die
in samenspraak met leden of een (deel
van) een complex en met het bestuur
deze status al dan niet behouden.
Ik wil jullie graag bij deze aanspreken om
iets verder te kijken dan het nut op het
eerste oog, als het gaat om de bomen.
Want ook bomen die geen fruit opleveren
brengen veel in het ecosysteem van het
moestuincomplex. Zo dragen bomen bij
aan het panorama, bieden een schaduw-
en schuil functie, privacy en bescher-
ming. Ze huisvesten vogels en dragen bij
aan het tot stand houden van het bijen-
volk. Bomen kunnen ook het effect van
weersextremen bufferen, zoals wind,
regenval en hitte. Daarbij kunnen we
bijv. terugblikken op de extreem droge

en warme zomer van vorig jaar. Iets wat
tevens in de lijn van verwachtingen ligt
voor de toekomstige jaren. Dan is de
koelte van een boom hard nodig.
Je zult misschien denken dat schaduw
van de bomen negatief is voor je oogst.
Maar er zijn ook gewassen die het juist
goed doen in de schaduw. Rucola is bij-
voorbeeld zo`n gewas die van schaduw
houdt, omdat bij een overvloed aan zon
de smaak van rucola te bitter wordt. Met

een beetje extra zorg voor vruchtbare
grond en voldoende water kom je een
heel eind.
En ook de fijnzinnige tuinder zal het niet
ontgaan: bomen stralen door hun aura
een warme  gloed en door hun ruige
vormen hebben ze een sprookjesachtige
verschijning. Als ik net voor de schemer
mijn tuin verlaat ervaar ik een rijke en
geheimzinnige aanwezigheid. Bomen
vormen als het ware het skelet van het
complex.
Dus als je ruimer kijkt dan zie je dat het

hele complex een organisch geheel is
waar bomen deel van uitmaken.
Ik pleit dus voor behoud van de bomen,
want het raakt mij. En ik hoop dat als er
meer mensen zich in dit stuk herkennen
ze zichtbaar worden binnen de vereni-
ging en van zich laten horen.
Tot slot eindig ik graag met een aantal
punten waar jullie als mede-tuinder over
na kunnen denken of inspiratie uit kun-
nen halen, omtrent onze omgang met de
bomen.
-Respecteer wat in bestaande tuinen
staat, dus ook wat hier aan bomen en
struiken staan. Er is door de jaren heen
door de voorgangers aandacht en tijd
voor geweest.
-Aan aspirant leden zou ik willen vragen
eerst verbinding te maken met hun stuk-
je grond. Voel, tast en acclimatiseer
eerst. Kijk of je het tuinieren leuk genoeg
vind. Heb schik met wat er staat en focus
je niet alleen op wat er weg zou moeten.
-Betrek altijd je omringende buren, en/
of het bestuur erbij. Als een boom te veel
licht tegenhoudt kan snoeien een win
win win situatie opleveren. En onnodig
leed besparen.
-Het landje waar onze moestuin is, is in
essentie niet van ons. Sowieso is het
allereerst van de vereniging, maar op een
nog dieper level is het een stukje aarde
en net zoveel van ons als van de bomen,
planten en dieren. Wij mogen het behe-
ren.
-Wat de bomen betreft, informeer in je
omgeving, ook al staat de boom niet in
een ander zijn tuin. Er kan wel degelijk
binding zijn; een boom kan voor iemand
een geschiedenis met zich meedragen.
Met het kappen van een boom op de
Braamberg kan ook een “stukje Glans”
voor een mede tuinder worden wegge-
nomen.
 
Ik maak een diepe buiging voor alle
bomen!
Annelies Ernst
 
annemolyvos@gmail.com

Ingezonden stuk
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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: 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

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
 

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

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.

DATA TUINKEURINGEN 2019

3e keuring: 30-8 t/m 10-9
4e keuring: 1-11 t/m 11-114


