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

ZATERDAG 24 oktober 2020
 
De vergadering wordt op een andere locatie gehouden dan gebruikelijk:
gebouw De Transformatie aan de Van Oldenbarneveltstraat 90, Arnhem
13:00 - 14:00 uur.
 
Alle belangrijke stukken voor de ALV staan in deze uitgave

Vacature VOORZITTER

De voorzitter van onze Volkstuinvereniging wordt voor 3 jaar benoemd op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. De
functie kan maximaal met een termijn van 3 jaar worden verlengd.
 
Omdat de tweede termijn van de huidige voorzitter afloopt, zoekt het bestuur per maart 2020 een nieuwe kandidaat. Wat houdt
de functie in:
 
- Voorzitterschap bestuursvergaderingen (10 x per jaar, doorgaans op de eerste maandag van de maand) en de ALV. Plus
agenda opstellen, vergaderstukken checken
- Hoofdredacteurschap van het verenigingsblad ‘In onze Knollentuin’
- Ca. 2 x per jaar overleggen met gemeenteambtenaren van afdelingen Groen en Vastgoed
- Ca. 1 x per jaar overleg met andere Arnhemse Volkstuinverenigingen
- (incidenteel) woordvoerderschap naar buiten (media)
 
We zoeken iemand die hier gemiddeld 12 uur per maand tijd voor heeft en die verbindend en communicatief is, diplomatiek en
objectief.
Wilt u reageren op deze vacature? Mail een motivatiebrief + CV naar ons secretariaat.

Tuinkeuringen

“GEEF HET DOOR” - Het bestuur vraagt
nadrukkelijk om door te geven aan de
complexvertegenwoordiger of het se-
cretariaat als de tuin door ziekte of
persoonlijke omstandigheden tijde-
lijk niet goed kan worden bijgehouden.
We zoeken samen naar een oplossing
om de tuin niet te laten verwaarlozen,
want dat kost daarna erg veel extra
werk.
 
TUINKEURINGSDATA 2020
4e periode: 7 t/m 15 november

Volkstuindersvereniging Arnhem -  jaargang 42 - nummer 3 - herfst 2020



In onze Knollentuin

Berichten van het bestuur

De Algemene ledenvergadering die in maart van dit jaar stond gepland, ging vanwege de lock-down niet door en werd tot nader
order uitgesteld.
Vanuit de overheid is in april een noodwet in werking gesteld, die het o.a. verenigingen mogelijk maakte om uitstel te regelen
voor het uitbrengen van de jaarstukken. Dit moet normaal gesproken gebeuren op een algemene ledenvergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. De noodwet maakte het mogelijk dat het bestuur die termijn met ten hoogste vier
maanden verlengt. Voor ons betekent dit dat we voor 1 november een ALV moeten organiseren. Dat zou ook digitaal kunnen,
maar dit is om verschillende redenen niet wenselijk. Een deel van onze leden is niet goed thuis op de computer. Met veel
mensen tegelijk een ‘zoom-vergadering’ houden is ook helemaal geen pretje.
 
We hebben dan ook gekozen voor een fysieke, maar sterk ingekorte vergadering waarin de hoogstnoodzakelijke jaarstukken
moeten worden goedgekeurd.
 
Ook de benoemingen van nieuwe mensen in het bestuur en als complexvertegenwoordiger staan op de agenda. Het gaat
hierbij om de benoeming van een nieuwe secretaris: Iris Bayens, de herbenoeming van Bernard van der Lugt, de benoeming
van Maarten van Rijbroek als hoofd Tuinkeuringen en de benoeming van Frans Tijs. Voor de Commissie van Beroep zijn twee
vacatures, een afgevaardigde vanuit complex Cattepoelseweg en een afgevaardigde vanuit de Braamberg.
Ook de voorzitter is aftredend. Hiervoor heeft zich helaas nog steeds geen opvolger gemeld. De zittingstijd van bestuursleden
is 2 x 3 jaar. Dit is geen statutaire, maar een ongeschreven regel om de bestuursperiode overzichtelijk te maken voor bestuurs-
leden en om verzekerd te zijn van verversing in inhoudelijke zin.
 
De vergadering wordt op een andere locatie gehouden dan gebruikelijk: gebouw De Transformatie aan de Van Oldenbarne-
veltstraat 90, op zaterdag 24 oktober van 13;00 - 14:00 uur. 
 
Bij goed weer kunnen we daar ook buiten zitten. Elders in dit blad treft u de aangepaste agenda en de jaarstukken aan.
Als u aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan opgeven?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, of wilt u liever niet komen, dan kunt u ook uw reacties op de jaarstukken en
benoemingen doorgeven.
Opgeven of reacties doorgeven kan via een e-mail naar het secretariaat (secretariaat@volkstuinarnhem.nl) of per post (postbus
599, 6800 AN Arnhem)
 
Namens het bestuur,
Saskya Kamps

Aangifte doen

Een melding of aangifte kunt u snel via
internet doen: www.politie.nl/aangifte-
of-melding-doen.

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM

 – voor omgewaaide bomen of boomtakken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in de
paden, illegaal gestort afval, et cetera. Telefonisch meldpunt: 0800-1809, Digitaal
meldformulier: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_openbare_ruimte
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AANGEPASTE AGENDA 
A L G E M E N E   L E D E N E R G A D E R I N G

zaterdag 24 oktober 2020van 13:00 - 14:00 uur

De vergadering wordt op een andere locatie gehouden dan gebruikelijk: 
gebouw De Transformatie aan de Van Oldenbarneveltstraat 90, Arnhem

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019

3. Jaarverslag van het bestuur 2019 en Jaarplan 2020

4. Financieel verslag 2019
- Verslag Kascommissie
- Vaststelling jaarbijdragen 2021

5. Samenstelling Bestuur en commissies
- Benoeming leden Kascommissie
- Benoeming leden Commissie van Beroep

– Benoeming en herbenoeming bestuursleden en complexvertegenwoordigers

6. Rondvraag en sluiting

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 de penningmeester uiterlijk 3 
dagen voor de vergadering te ontvangen.



Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2019

  

Aanwezig: 46 leden waarvan 9 bestuursleden. 

1.  Opening

De voorzitter heet de leden welkom op de 59ste vergadering van de vereniging. Zij staat kort stil bij hen die 

dit jaar zijn overleden. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

2. Verslag ALV 2018

Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 maart 2018 wordt goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2018/ Jaarplan 2019

Het jaarverslag van het bestuur 2018 wordt goedgekeurd. Het jaarplan 2019 wordt toegelicht. In dit verband 

wordt de vraag gesteld of al voorbereidingen worden getroffen voor het 60-jarige jubileum van de vereniging

in 2020. De voorzitter deelt mede dat het vorige jubileum mede op basis van een gift is gefinancierd, zodat 

de vraag is of dit keer evenveel budget beschikbaar. De leden Lucy Glaap, Lucie Schouten en Dorien 

Verheijden en de penningmeester stellen zich beschikbaar voor de organisatie van het jubileum. 

4.  Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2018. 

Op vragen over de post ‘vrij vermogen’ antwoordt de penningmeester dat deze gelden niet zijn geoormerkt 

en de vereniging daarover vrij kan beschikken. De kosten van eventuele asbestverwijdering vallen in eerste 

instantie onder de post ‘infra’, maar zouden, indien deze kosten hoger zijn dan verwacht, ook uit het vrije 

vermogen kunnen worden voldaan. Op een vraag over de hoogte van de huur van de complex aan de 

gemeente, reageert de penningmeester dat dit bedrag elk jaar met een bepaald percentage stijgt.

Jan Reijnen vraagt aandacht voor de voordelen en risico’s van het door de leden zelf saneren van asbest. De 

voorzitter deelt mede dat de ervaring leert dat wanneer door leden zelf asbest wordt aangeboden daarop 

wisselend toezicht wordt gehouden. Het lukt leden in principe vaak zelf om asbest in te leveren, maar niet 

altijd. Intussen gaan binnen de gemeente stemmen op om het beleid ten aanzien van asbest te versoepelen. 

Bij het bestuur is grotendeels bekend op welke tuinen asbest aanwezig is. 

De kascommissie (Bart Willem Leenders & Anne Koiter) adviseert de ledenvergadering om het bestuur 

decharge te verlenen.

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.

5. Samenstelling bestuur en commissies

Jan Velthoen stelt zich beschikbaar voor de vervanging van Bart Willem Leenders in de kascommissie.

Maarten van Rijbroek stelt zich beschikbaar voor deelname aan de commissie van beroep.

Maurits Follender Grossfeld en Peter van der Gulden stellen zich beschikbaar als 

complexvertegenwoordigers van de locatie Braamberg.

Geert Pesselse wordt benoemd als secretaris van de vereniging.

Anne Cardinaals wordt herbenoemd als algemeen bestuurslid van de vereniging.



6. Wat verder ter tafel komt

Hier geen bijzonderheden

7. Rondvraag

Bij de rondvraag ontstaat algemene discussie over de tuinkeuringen. Verschillende leden wijzen enerzijds 

erop dat:

- de toon van de keuringsbrieven niet stimulerend werkt en erg onpersoonlijk is, 

- bij wisseling van keurders de beoordelingen niet altijd op elkaar aansluiten, 

- een tuinder de gelegenheid moet hebben om innovatief te tuineren, 

- de keuring een momentopname is en daarom erg onvoordelig kan uitpakken, 

- nieuwe leden soms sterk verwaarloosde tuinen aannemen en daarop in eerste instantie eigenlijk niet 

aangesproken zouden moeten worden,

- het prettig zou zijn als contact mogelijk is met de keurders.

Anderzijds wordt erop gewezen dat:

- de eisen aan netheid van de tuinen niet alleen van de vereniging zelf zijn – om overlast te voorkomen

– maar tevens deel uitmaken van het gebruikscontract dat is gesloten met de gemeente en ook om die

reden gehandhaafd moeten worden,

- diverse tuinders en soms wandelaars leden van het bestuur of keurders aanspreken op de slechte staat

van sommige tuinen en sommige tuinen als bron van onkruid overlast veroorzaken,

- de keuringsbrieven inderdaad tamelijk onpersoonlijk zijn, wat een achtergrond heeft in de soms grote

hoeveelheid brieven die per keuring verstuurd moet worden en de tot op zekere hoogte 

geautomatiseerde wijze waarop dat gebeurd,

- het soms lastig is een goed beeld van een tuin te krijgen als het onmogelijk is – door hoge heggen 

bijvoorbeeld – om de tuin volledig te schouwen,

- communicatie over de resultaten van de keuring wel degelijk mogelijk is, namelijk met het algemeen

bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de keuringen of de betreffende complexvertegenwoordiger

De voorzitter zegt toe dat het bestuur zal kijken naar de opzet en toon van de keuringsbrieven en naar de 

informatievoorziening over de keuringen aan nieuwe tuinders. 

Jan Velthoen wijst erop dat hij niet vermeld staat als keurder en ook niet op de lijst met 50-jarige jubilarissen 

van de vereniging. 

De voorzitter roept de leden op met beleid om te gaan met watergebruik.

De voorzitter deelt mede dat de vereniging gaat onderzoeken of bij de inkoop en uitgifte van zaden kan 

worden samengewerkt met andere Arnhemse volkstuinverenigingen. 

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

EINDE VERSLAG



JAARVERSLAG 2019

ALGEMEEN

In 2019 bestond Volkstuinvereniging Arnhem uit 5 complexen in Arnhem Noord, met in totaal 391 

volkstuinen, waarop door 378 tuinders en 91 medetuinders wordt getuinierd. 

De wachtlijst telt op dit moment 149 personen waarvan er 103 hun inschrijfgeld hebben betaald.

De laatste 365 dagen meldden 45 mensen zich voor de wachtlijst. In diezelfde periode kregen 32 

wachtenden een tuin aangeboden. De wachtlijst groeide het afgelopen jaar dus met 13 namen. Vrije 

tuinen worden aangeboden aan de langst wachtenden op de wachtlijst. De 32 tuinders die de 

afgelopen 365 dagen een tuin kregen aangeboden, stonden gemiddeld ruim 24 maanden op de 

wachtlijst. 

BESTUUR

Het bestuur vergaderde 10 keer in 2019. 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.

In juni heeft het bestuur haar jaarlijkse ronde over de complexen gelopen in twee etappes. Er wordt 

dan extra aandacht besteed aan de staat van de tuinen van nieuwe tuinders.

Er zijn in de loop van 2019 3 bestuursvacatures ontstaan, waarvan 2 urgente. In de zomer heeft 

algemeen bestuurslid/hoofd tuinkeuringen Anne Cardinaals vanwege gezondheidsproblemen haar 

bestuurswerk neergelegd. De lopende zaken werden door de andere bestuursleden en de 

systeembeheerder opgepakt. De net benoemde secretaris, Geert Pesselse, gaf in het najaar te kennen

dat hij een nieuwe baan heeft gekregen bij de universiteit van Aruba en daarom gaat verhuizen. Tot 

slot is de voorzitter in 2020 na 2 periodes van 3 jaar niet meer herkiesbaar zodat ook daar een 

vacature openstaat. De twee-termijnen-regel is een ongeschreven regel (= staat niet in de statuten) 

om vrijwilligers een duidelijke tijdspanne voor te houden. Daarnaast maakt het een bestuur 

inhoudelijk dynamischer. Voor de posten ‘secretaris’ en ‘algemeen lid/hoofd keuringen’ zijn twee 

gegadigden gevonden die in de ALV van 2020 benoemd kunnen worden. Voor de post van voorzitter 

heeft zich niemand gemeld. Omdat er al twee nieuwe bestuursleden moeten worden ingewerkt, zal 

de huidige voorzitter nog wat langer aanblijven om de continuïteit te waarborgen. 

ASBEST

Tot medio 2019 was het beleid van de overheid dat per 1-1-2024 alle asbestdaken in Nederland 

zouden zijn verwijderd. Dit beleid was geformuleerd in een wetsvoorstel waarmee nog door de Eerste

Kamer moest worden ingestemd. Dat is niet gebeurd, waardoor de wet niet van kracht gaat en 

asbestdaken vanaf 2024 blijven toegestaan. 

Ook op onze complexen staan wat schuurtjes die vorige tuinders hebben gebouwd met een 

asbestdak. De gemeente Arnhem heeft in 2017 uitvoerig onderzoek laten doen naar asbestdaken en 

asbestsporen in de grond van volkstuincomplexen, met complex De Kweek als voorbeeld. Hieruit 

bleek dat er geen grondverontreiniging was aangetroffen. De gemeente destijds gaf aan dat zij de 

Arnhemse tuinverenigingen wel wilde helpen met het verwijderen van de daken, maar daar nog een 



plan van aanpak voor wilde opstellen. Het zou dan gaan om concrete organisatie of om bijdragen in de zeer 

hoge kosten die bij verwijdering door specialistische bedrijven moeten worden opgebracht als er veel daken

tegelijkertijd zouden worden verwijderd. Particuliere tuinders mogen asbestdaken tot 35 M2 overigens wel 

zelf verwijderen en gratis bij het afvalbrengstation afleveren. 

COMPLEXEN

Het zelfbestuur op de complexen Kweek en Braamberg loopt prima, op de Bosweg minder goed vanwege 

privéomstandigheden van diverse vrijwilligers. Op verschillende complexen zijn inbraakgolven geweest, 

naast insluipingen en zelfs bewoning van tuinschuurtjes door onbekenden.

Om de grondverzakkingen op m.n. complex Bosweg tegen te gaan (zie jaarplan 2019) heeft het bestuur 

besloten om financiële ondersteuning te verstrekken als tuinders eenvoudige damwanden willen plaatsen. 

Het gaat dan om een bijdrage in de materiaalkosten, waarvan een begrotingsaanvraag moet worden 

ingediend bij het bestuur.

TUINKEURINGEN

In 2019 zijn de tuinkeuringsleden vier keer op de complexen geweest om te keuren. Naar aanleiding hiervan

zijn diverse brieven verstuurd met opmerkingen over te hoge bomen, achterstallig onderhoud en rommel 

op de tuinen. Van één tuinder is de tuin opgezegd n.a.v. zwaar nalatig onderhoud. 

REDACTIE KNOLLENTUIN

De Knollentuin verscheen vier maal in 2019 onder eindredactie van Steffan Webel. De website ontvangt en 

plaatst regelmatig berichten vanuit de leden, maar kan meer kopij gebruiken. In het najaar van 2019 heeft 

zich een nieuw redactielid gemeld. 

COMMISSIE VAN BEROEP

De Commissie van Beroep is ingeschakeld door een tuinder die het oneens was met opzegging van zijn tuin 

door het bestuur. Het bestuur is in het gelijk gesteld op grond van het tuinreglement. 

INKOOPCOMMISSIE

Afgelopen jaren maakten steeds minder tuinders gebruik van de gezamenlijke inkoopmogelijkheid. 

Daardoor werd de staffelkorting niet meer behaald. De verzending van de Garantgidsen werd door de 

steeds hoger wordende portokosten een dure onderneming. Het bestuur heeft met BTV Elderveld 

afgesproken om de inkoop gezamenlijk te gaan oppakken. Dat is in de winter van 2019-2020 voor het eerst 

gebeurd. Mede doordat er ook gezamenlijke bestellingen bij biologische zaadbedrijf De Bolster konden 

worden geplaatst, is er vanuit onze vereniging door ca. 50 tuinders gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

Dat zijn er meer dan vorig jaar. De staffelkorting werd sowieso gehaald door het meeliften met de inkoop 

van BTV Elderveld.

ALGEMEEN

In de afgelopen jaren heeft een drietal tuinders een speciale onkruidgids gemaakt met een overzicht van 

vooral veelvuldig op onze grondtype voorkomende onkruiden en tips voor bestrijding. De gids is als pdf 

beschikbaar via de website en wordt aan nieuwe tuinders als print uitgereikt.



JAARPLAN 2020

- Financieel Meerjarenplan

In de ALV van 2017 is door de leden geopperd om een financieel meerjarenplan op te gaan stellen. Nu de 

nieuwe penningmeester met pensioen is gegaan, kan daar werk van worden gemaakt.

- Jubileum 

In september 2020 viert onze vereniging het 60-jarig bestaan. Hiervoor is al een commissie van vrijwilligers 

aan de slag gegaan.

- Herziening tuinreglement

Het tuinreglement is door de vorige secretaris, die een juridische achtergrond heeft, iets aangepast in 

formulering en volgorde van punten. Het reglement is vooral een praktische uitwerking van de regels uit het

huurcontract van de gemeente Arnhem. Het nieuwe voorstel moet worden vastgesteld op de ALV 2020.

- Tuinkeuringen

In het begin van 2020 zijn de tuinkeurders al bijeengekomen voor gezamenlijk overleg. Daarnaast 

organiseren de keurders in het voorjaar een gezamenlijke praktijkbijeenkomst om hun visie te bespreken en 

de keuringsaanpak meer gelijk te schakelen.

De brief die tuinders ontvangen als de keuringgroep opmerkingen heeft, wordt opnieuw geformuleerd. Er 

wordt gekozen voor een meer coachende en toelichtende toon.

De tuinkeurders hebben reglementair toegang tot alle tuinen. Om ook daadwerkelijk op alle tuinen te 

kunnen kijken, moeten de vrijwilligers die de keurders rondleiden op een complex, sleutels van de 

toegangshekken krijgen.

- Website

Onze vereniging beschikt over twee websites, een verouderde met verschillende algemene items zoals het 

tuinreglement en de statuten en een nieuwere die is gekoppeld aan de database met o.a. de 

ledenadministratie. De redactie van de Knollentuin en de websites is in 2020 voornemens om tot één 

website te komen.



2020 - SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur aftredend

Voorzitter Saskya Kamps 2020 (niet herkiesbaar)

Secretaris vacature, zie voordracht bestuur

Penningmeester Bernard van der Lugt 2020 (herkiesbaar)

Alg. lid/ secr. Tuinkeuring vacature, zie voordracht bestuur

Lid/Braamberg* Maurits Follender

Lid/Bosweg* vacature, zie voordracht bestuur

Lid/Cattepoelseweg* Gerard Wiggers

Lid/De Kweek* Henk te Hietbrink

Lid/Parkweg* Erik de Vries

*)complexvertegenwoordiger

Wachtijstbeheer Margreet te Hietbrink

Commissie van Beroep complex aftredend

Voorzitter vacature CA (2025)

Lid vacature BR (2025)

Lid Carla van Heeckeren BW 2021 

Lid Geer Vermeulen KW 2022

Lid Trijnie Siddle-Bierman PA 2022

Kascommissie Jan Velthoen 

Anne Koiter

Tuinkeuringscommissie 

Maya Boer

Bart Braune

Annemiek Demon

Hilde Donia

Johan van Gilst

Rob Henneman

Margreet te Hietbrink

Jelle de Jong

Marieli vd.Lugt-Bak

Lucie Schouten

Jan Velthoen

Dorien Verheijden

Peter Zandbergen

Redactie Knollentuin en website Steffan Webel

Systeembeheer Peter van der Gulden



Ik heb een tuin……..

Ja, ja,…ik heb een echte tuin. En dan bedoel ik geen tuintje achter mijn huis. Ik heb
geen eens een huis maar een appartement, een flatje. Dat flatje heeft een balkon.
En dat kan ik met de beste wil van de wereld geen tuin noemen.
 
Nee, ik bedoel dat ik een Volkstuin heb, een heuse Volkstuin op een Volkstuinen-
complex (is dat een Nederlands woord?).
 
Nou heb ik die tuin nog niet zo lang, ik ben nu in mijn 3de jaar. Dus een beginner.
Zeker vergeleken met een paar buur-tuinders, 20 jaar, ruim 10 jaar, er is een tuinder
die al 45 jaar een Volkstuin schijnt te hebben. Dus ik kan nog niet echt zeggen dat
ik een ervaren tuinder ben. Mocht ik dat al denken van mij zelf dan wordt ik regel-
matig met de neus op de feiten gedrukt dat ik dat nog echt niet ben.
 
Weet je hoe ik aan die tuin gekomen ben? Via de Voedselbank.. Ja, ja, raar maar
waar, via de Voedselbank.

 
Toen mijn partner een aantal jaren geleden
overleed was mijn werk, ik werkte in de ouderen-
zorg, ook gestopt. Daar zat ik dan, alleen in het
al eerder genoemde flatje, met een balkonnetje
op het zuiden, maar zonder tuin. Dus ben ik op
zoek gegaan naar een zinvolle invulling van mijn
overvloed aan tijd. Naast het oppassen op klein-
kinderen, training geven aan jeugd en ouderen
op mijn club. En dat werd de Voedselbank. Ik hielp
en help nog steeds met het uitdelen van de
voedselpakketten. Eerst ergens in zuid maar later
in mijn eigen wijk Klarendal.
 
Nu was er een afnemer die de groenten steevast
terug gaf. “Geef maar aan een ander”. Toen ik een
keer vroeg waarom zij dat deed, groenten zijn
tenslotte gezond niet waar, kreeg ik als antwoord
dat zij die groenten in eigen tuin had. Tuin???? In
Klarendal???? Nou erg groot kan dat niet zijn,

vooral niet waar zij woont. Eigen tuin ja, ja, misschien de grootte van 2 stoeptegels.
Maar nee, mevrouw had een Volkstuin. Dus hadden wij daarna regelmatig gesprek-
ken over die tuin.
 
Vroeger had mijn vader ook een groentetuin, heb zelf een ver verleden een klein
tuintje met wat groenten erin gehad. Maar toen er geoogst kon worden mochten we
er niet van eten i.v.m. lood, en de Billiton… Lang geleden dus.
 
Maar mijn interesse was wel gewekt. En zo leerde ik de Volkstuin Vereniging Arnhem
Noord kennen. Op de site informatie opgezocht en daar las ik dat er een wachttijd
van 18 maanden was. Vond ik niet zo leuk om te lezen, maar ja. Dus twijfel… zal ik
…of zal ik niet….of toch maar wel… Het werd toch maar wel. En dus meldde ik mij aan
voor een Volkstuin. Maar er zijn altijd uitzonderingen en 3 maanden later mocht ik
een tuin uitzoeken. Wat was ik blij, net een klein kind dat hoopte op dat speciale
speeltje. En het eindelijk kreeg.
 
En op een dag had de sleutel van het hek naar het pad dat naar mijn tuin leidde in
mijn handen. En toen…… toen begon het…..
Maar wat begon…. dat vertel ik een volgende keer wel.
Marika, Braamberg 22

Hoewel de wedstrijd hoogste zonnebloem

niet door is gegaan, hebben tuinders toch

het zaadje geplant en zie hier: Groene

groetjes! Mireille Kweek 55a

Pompoen en zonnebloem

Heeft u - net als Mireille - ook wat van
de jubileumzaadjes met veel liefde
groot gebracht?
Stuur de "bewijsfoto" naar redactie@-
volkstuinarnhem.nl
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Dahlia’s hebben in het verleden een wat
stoffig imago gehad, omdat ze vooral
gezien werden als een plant speciaal
voor boerentuinen en bloemencorso’s.

Flowerpower op de tuin

Wie vrolijke uitbundige kleuren wil heb-
ben op de tuin, moet dahlia’s planten.
Als borderplant, maar ook als snijbloem
is deze van oorsprong uit Mexico afkom-
stige plant onovertroffen. Als na septem-
ber de meeste tuinbloemen hun beste
tijd wel gehad hebben, blijven dahlia’s
gewoon volop doorbloeien. Je kunt er
verder vrolijke, veelkleurige bloemboe-
ketten mee maken, die lang op de vaas
staan.

Gelukkig is mede dankzij de komst van
vele nieuwe fraaie soorten het aanbod
aanzienlijk verbeterd, waardoor de dah-
lia weer helemaal terug is als populaire
borderplant en snijbloem.
Dahlia’s staan het liefst in de volle zon,
maar doen het ook goed in halfschaduw.
Ze houden van stevig bemeste grond op
een niet te droge standplaats. Tijdens
droogteperiodes moeten ze regelmatig
water krijgen. Zet verder de planten niet
te dicht op elkaar i.v.m. het risico van
schimmelinfectie. De hogere variëteiten
kunnen een steuntje gebruiken, maar in

een beschutte tuin is dat vaak niet nodig.
Het verdient aanbeveling uitgebloeide
bloemen van de stengels te verwijderen
om de vorming van nieuwe knoppen te
stimuleren. De meeste dahliasoorten
blijven dan lang doorbloeien tot diep in
het najaar. Pluk ze regelmatig als snij-
bloem, want dahlia’s hebben de goede
eigenschap weer snel terug te groeien:
na enkele dagen staat er weer een volle
bos! Bij de eerste nachtvorst wordt het
dahlialoof zwart en moeten de knollen
de grond uit om te overwinteren. Door de

huidige snelle klimaat-opwarming ziet
het er echter naar uit, dat we over niet al
te lange tijd de dahlia’s gewoon in de
grond kunnen laten zitten.
Tenslotte nog een korte top-5 van dah-
liasoorten, die het goed doen op de tui-
nen: (a) Arabian Night: vroege soort met
diep donkerrode bloemen, (b) Merlot
Magic: krachtige vroegbloeiende soort
met rood-paarse bloemen, (c) Eveline:
subtiele dahlia met fraaie wit-lila kleu-
ren; bloeit door tot in november, (d) Le
Baron: fraaie paarse dahlia, (e) Ferncliff:
reusachtige dahlia met grote lila-wit-ge-
le bloemen; bloeit in zachte winters door
tot half december.
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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 (aftredend)
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: vacature ingevuld,
nog niet benoemd
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
vacature ingevuld, nog niet benoemd
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
 

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

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 2020: Vak D
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november

Aanhanger/Mest

Beheer aanhanger: Erik de Vries
06-50478618
Mest: Erik Wijers 06-139 329 68
Mest: Dhr. Meeuwsen 06-2000 41 47
Paardenmest: Linda Smulders
(pa Matthijssen) 06-248 392 95
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