
Gezamenlijke inkoop zaden en pootgoed

Ook in 2022 gaan we in zee met BTV Elderveld bij de gezamenlijke inkoop van zaad-
en pootgoed bij De Bolster, Garant en Welkoop. Voor de pootaardappelen, plantui-
en, sjalotten en knoflook op het Pootgoedbestelformulier geldt dat het allemaal
biologisch pootgoed betreft.
De staffelkorting op zaden en tuinartikelen bij de leveranciers bedraagt 20% van de
prijs in de gids. Let op! De korting bij Garant geldt ook voor alle tuinartikelen in de
gids, maar niet op de Garant - pootaardappelen!

Hoe werkt het?
In de hal van Odin Arnhem, Spijkerlaan 43 (hoek Steenstraat) open van ma - vr
tussen 8 en 7 uur, za van 8 - 6 uur, kunt u vanaf medio december pootgoedbestel-
lijsten en de zaadgidsen van Garant en/of De Bolster ophalen, plus een verzamel-
formulier. De documenten liggen op de zgn. 'folderkast rechts naast de ingang.

U kunt ook via internet e.e.a. opzoeken en alles zelf thuis uitprinten, invullen en met
het verzamelformulier en evt. de pootgoedbestellijst die u in deze Knollentuin
aantreft, inleveren.

Uw ingevulde bestellijsten plus het ingevulde verzamelformulier kunt u tot en met
zondag 9 januari inleveren op het adres Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM

 Het bestuur van de volkstuinvereniging Arnhem wenst u tevreden, gezellige Kerstdagen en voor-
spoedig, bovenal gezond 2022 en een kleurrijk, vruchtbaar nieuw tuinjaar.

(De hier geplaatste foto hoort bij het artikel

van Rob Henneman, verderop in dit

nummer)

Fig. 1 : Rosse metselbij op appelbloesem
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Berichten van het bestuur

Beste lezers,
Dit is de laatste Knollentuin van dit
jaar. We hopen dat het een mooi tuin jaar
is geweest. Er is in  genoeg regen geval-
len, soms zelfs teveel. Het was in ieder
geval een uitermate vruchtbaar slakken-
jaar. Alles heeft zich teruggetrokken, de
sapstroom tot stilstand gekomen.Voor
ons tuinders is alweer bijna tijd om na te
gaan denken over het nieuwe tuinjaar.
Wat een fijn vooruitzicht.
In het bestuur heeft een verandering
plaatsgevonden. M.i.v. maandag 11 ok-
tober ben ik (Martien Braune) de nieuwe
voorzitter van het bestuur van de Volks-
tuinvereniging Arnhem.
Als opvolger van Saskya Kamps, die na
zoveel jaren voorzitterschap, veel erva-
ring met en kennis over de vereniging
heeft verworven, zal het wel even duren
voordat ik dit paraat heb op hetzelfde
niveau. Gelukkig kan ik Saskya raadple-
gen en zijn er andere bestuursleden met
veel ervaring. Saskya blijft betrokken bij
“de Knollentuin” en dat is heel fijn.  De
Knollentuin is leuk blad met , behalve
informatie over de vereniging en activi-
teiten, leuke inspirerende artikelen voor
tuinders.
Voor alle inzet die Saskya als voorzitter
heeft gedaan willen wij haar als bestuur
en namens de leden van de vereniging
heel hartelijk danken.
 
Over mijzelf
Mijn/onze tuin bevindt zich op de Park-
weg, samen met een vriendin zijn wij de
gelukkige huurders van een grote, mooi
gelegen tuin. Mijn (ons) hart ligt bij bio-
logische land- en tuinbouw waarbij bio-
logisch-dynamisch tuinieren tevens mijn
interesse heeft maar dit is nog vooral in
het lees-onderzoekstadium. 
Mijn reden van deelname aan het be-

stuur is omdat er reeds langere tijd een
voorzitter werd gezocht. Ik heb enige
bestuurservaring en ben zo blij met de
gelegenheid om zo’n mooi lapje grond te
kunnen bewerken in Arnhem dat het ook
logisch lijkt om iets voor de vereniging te
willen doen. Een bestuur is noodzakelijk
voor het reilen en zeilen (behoud) van de
vereniging. Fijne bijkomstigheid is dat
het een leuk stel mensen is met allemaal
hart voor tuinieren waar ik ook nog veel
van kan opsteken.
Voor de vereniging wens ik leden die
genieten van hun tuin maar zich tevens
realiseren dat tuinieren ook keihard
werken is. Wat mij betreft hoeft de meet-
lat niet kaarsrecht langs een bepaalde
norm te worden gelegd, ik hou van bio-
diversiteit en juist van verschil tussen
mensen en invullen van hun tuin. Wel
blijft belangrijk dat er zichtbaar getui-
nierd wordt.  Ik zou iedereen willen aan-
raden om eens een rondgang langs de
diverse complexen te doen. Het is feest
om te zien hoe ieder complex zijn eigen
sfeer heeft en een feest om zoveel ver-
schillende mooie tuinen te zien. Een bron
van inspiratie.
 
Bestuursberichten
11 Oktober jl. is er een Algemene Leden-
vergadering geweest. De herziening van
het tuinreglement stond op de agenda.
Zoals in een eerdere Knollentuin stond,
is ons tuinreglement voor het grootste
deel gebaseerd op de voorwaarden uit
het huurcontract van de gemeente,
waarvan de grond wordt gepacht. Daar-
naast willen we in het reglement een
aantal regels benoemen om het tuinie-
ren voor onze leden zo prettig mogelijk
te maken.
Het is in de laatste ALV niet gelukt om
overeenstemming te krijgen over de

herziende versie. Afgesproken is dat in
volgende ALV (28-03-2022) het regle-
ment opnieuw besproken zal worden. 
Handig is als u deze datum vast noteert
in uw agenda waarbij we uiteraard hopen
dat deze bijeenkomst kan plaatsvinden.
Dit zal bijtijds op de website aangegeven
worden, zo ook zal de herziende versie
van het reglement bijtijds op de website
staan. Deze ALV was tevens de laatste
vergadering van Saskya als voorzitter.
De laatste tuinkeuringen van het jaar
hebben plaatsgevonden. Voor wat be-
treft de tuinkeuringen is in het bestuur
afgesproken om deze 3x per jaar te laten
plaatsvinden in plaats van 4x per jaar. Dit
is besloten omdat er na elke keuring veel
correspondentie plaatsvindt tussen tuin-
ders en tuinkeuring.  Het bestuur zal dit
experiment na een jaar evalueren. Be-
langrijk blijft dat iedere tuinder zich rea-
liseert dat actief tuinieren, je tuin op orde
houden en geen rommel verzamelen, er
voor zorgt dat men geen brief van ‘tuin-
keuringen’ krijgt.
Vanuit de gemeente zijn richtlijnen opge-
steld in het huurcontract die concreet
worden gemaakt in ons reglement. En
mocht u onverhoopt niet in staat zijn
door ziekte of welke omstandigheid dan
ook om uw tuin naar behoren bij te hou-
den, laat dit dan bijtijds weten aan de
complexbeheerder.
 
Compexnieuws
Voor het complex Cattepoelseweg wordt
nog een complexbeheerder gezocht! Wie
wil????
Op de Braamberg is een nieuwe complex
vertegenwoordiger, Marika van Loon.
Welkom Marika! Zij volgt Maurits op.
Maurits is 5 jaar actief geweest als tuin-
der en complexbeheerder en stopt nu
helemaal. Dank Maurits!
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Prijslijst Biologische mest etc.

Naam      

Adres      

Tel.      

e-mail      

Tuincomplex      

Tuinnummer      

       

Bestelling Aant-
al

Prijs Totaal

       

Biologische Me-
stcompost

          
5,50

             -
         -  

Biologische Tui-
naarde-Compost

          
6,00

             -
         -  

Biologische Pot-
grond

          
7,00

             -
         -  

Kleimaterialen         17-
,50

             -
         -  

Plantaardige
Voedingskorrel

        10-
,00

             -
         -  

Totaal                  -
         -  

 

Ik maak uiteindelijk een lijst en zal de
bestelling en levering weer coördine-

ren. 
Hennie Mones (h.mones@planet.nl)

Foto: Daar liggen de zakken klaar

Wie heeft interesse in biologische mestcompost?

Vandaag heb ik een deel van de dahlia-
knollen gerooid. De winterkost als boe-
renkool, palmkool en spruiten staan er
nog goed bij. Over 3 weken start de
kerstvakantie, een mooie periode om na
te denken over het tuinplan voor 2022.
Sinds een paar jaar organiseer ik een
collectieve bestelling bij Bio Kultura voor
volkstuinders in Arnhem Noord. Mede-
tuinders geven bij mij aan hoeveel zak-
ken van 40ltr. zij wensen 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.
Dit jaar is er ruimte om ook andere pro-
ducten te bestellen. Voor meer informa-
tie: www.bio-kultura.nl 
Als er leden zijn van ons verenigingsblad
van de volkstuinvereniging die ook een
bestelling willen plaatsen, kan dat d.m.
v. een e-mail naar mij. Geef ook aan bij
welk tuincomplex de bestelling opge-
haald gaat worden. Het is wel de bedoe-
ling dat je minimaal 5 zakken afneemt.
Heb je minder nodig, maak dan een af-
spraak met andere mensen van je com-
plex over een gezamenlijke bestelling.

Foto: Een winters klusje...

(D hier geplaatste foto hoort bij het artikel

van Rob Henneman, verderop in dit artikel)

Fig. 2 : honingbij op rozemarijn.
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Pompoen & Zonnebloemwedstrijd 2021

Afgelopen jaar hield de vereniging in het kader van het jubileum een wedstrijd: wie
kweekt de grootste pompoen en/of de hoogste zonnebloem? Daartoe waren in het
begin van het jaar naar alle leden zaden toegestuurd. We hebben u eind van de zomer
per brief opgeroepen om het ons te melden indien u mee wilde dingen. 
Uit de inzendingen zijn zondag 26 september na zorgvuldig wegen en meten de
volgende winnaars geselecteerd:

1e prijs grootste pompoen, 50 kilo: Frans Tijs, Bosweg (zie foto)
2e prijs grootste pompoen, 28 kilo: Gerry Raats, Parkweg

1e prijs hoogste zonnebloem, 3.81 meter: Marika van der Loo, Braamberg (zie foto)
2e prijs hoogste zonnebloem, 3,56 meter: Frans Grotenhuis Parkweg 

Zij hebben een cadeaubon voor deze prestatie ontvangen. En bij deze Eeuwige Roem.

Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het meedoen aan de wedstrijd!

feestcommissie VVTA 60 jaar: Dorien Verheijden; Lucy Glaap; Lucie Schouten
en Bernard van der Lugt

Foto: Het wegen van de pompoenen

Verder in dit nummer

Ook dit jaar werken we weer samen met BTV Elderveld bij het bestellen van zaden
en pootgoed. Het bestelformulier vindt u in dit blad, de staffelkorting is 20% !
Rob Henneman heeft een boeiend artikel geschreven over biodiversiteit, en Hennie
Mones zond een oproep in voor het gezamenlijk bestellen van bio-compost.
Zelf zaden verbouwen? Dat kan ook!
Zaden: je kunt ze kopen of…. zelf verbouwen. Vroeger deden boeren dat ook. Toen
was er wel sprake van zgn. zaadvaste rassen. Tegenwoordig worden veel rassen als
hybride (‘F1’) verkocht. Hun nakomelingen laten zich niet (zo goed) reproduceren.
Wil je het toch proberen? Het boek Zelf zaden telen (ISBN 9789062245437) is een
leuk begin.
Of kijk eens op de website van Stichting Zaadgoed. Deze stichting maakt zich sterk
voor het behoud van zaadvaste rassen, zonder patenten. In februari  2022 start er
een cursus: Selectie in eigen boerenhand (zie www.zaadgoed.nl/cursussen). Veel
plezier met oogsten!

(De hier geplaatste foto hoort bij het artikel

van Rob Henneman, verderop in dit

nummer)

Fig. 3 : Aardhommel op brem
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bestelformulier 2022 

Bedragen worden door BTV-winkel ingevuld.  

SVP bedragkolom leeg laten. 

 

Garant Zaden  € 

Bolster Zaden  € 

Welkoop Zaden € 

Subtotaal € 

Af: 20 % korting van Subtotaal € 

Totaalbedrag Zaden € 

Aardappelen, uien en mest-

/hulpstoffen 

uit BTV-winkel 

€ 

Aardappelen Garant / 

Welkoop  

€ 

  

Totaal te betalen € 

 

Inleveren bestelformulier kan tot en met zondag 9 januari 2022 

 

INLEVERADRES: Vondellaan 97, 6824 NC ARNHEM 

 

Naam: 

 

Complexnaam en tuinnummer:  

 

Adres:  

 

Telefoon: 

 

E-mail:     Handtekening:   

 

OPHAALADRES:  

 

De Schuur (clubhuis BTV Elderveld, Hannesstraatje 2a 6843 NV Arnhem 

 

Ophalen bestelling zaden: (Betaling bij ophalen) 

Zaterdag 19 februari 2022 van 10:00 tot 13:00 uur. 

 

Ophalen pootaardappelen en plantuien: 

Zaterdag 19 en 26 maart 2022 van 10:00 tot 12:00 uur 

 

Gaat akkoord met de voorwaarden. Zolang de voorraad strekt en doet deze bestelling.  

www.btv-elderveld.nl 
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Bestellijst Pootgoed 2022 

 

Alle prijzen onder voorbehoud en levering op basis van beschikbaarheid. 

Biologisch geteelde pootaardappelen (NAK en SKAL gekeurd) 

. . . . . . . . . kg 
TWINNER (vroeg) 

28/40 mm 
€ 3,40 per kg € 

. . . . . . . . . kg 

VITABELLA (midden-

vroeg) 

25/35 mm 

€ 3,40 per kg € 

. . . . . . . . . kg 
DITTA (middenvroeg) 

28/35 mm 
€ ,  per kg € 

. . . . . . . . . kg 
CAROLUS (middenvroeg) 

28/35 mm 
€ 3,40 per kg € 

. . . . . . . . . kg 
LEVANTE (middenlaat) 

28/35 mm 
€ 3,30 per kg € 

. . . . . . . . . kg 
ALOUETTE (middenlaat) 

28/40 mm 
€ 3,40 per kg € 

Biologisch geteelde uien/sjalotten / knoflook (NAK en SKAL gekeurd) 

. . . . . . x 500 gr 
Sturon uien 

22/26 mm 
€ ,  per  gr. € 

. . . . . . x 500 gr 
Boga uien 

22/26 mm 
€ ,10 per 500 gr. € 

. . . . . . x 500 gr 

Red Baron uien 

(bloedrood) 

22/26 mm 

€ ,20 per 500 gr. € 

. . . . . . x 500 gr 
Sjalotten Red Sun 

30/50 mm 
€ 3,10 per 500 gr € 

Mest- en hulpstoffen 

. . . . . . . zak / kg Culterra (10+4+6)  kg € 5,0  of € , 5 per kg € 

. . . . . . . zak / kg Koemestkorrels  ltr € ,  of € , 5 per kg € 

. . . . . . . zak / kg 
Kip/Koeien/paarden 

mestkorrels 
 kg € ,  of € ,  per kg € 

. . . . . . . zak / kg Kippenmestkorrels  25 kg € 20,00 of € 0,90 per kg € 

. . . . . . . zak / kg Patentkali  kg € 4,-- of € , 5 per kg €  

. . . . . . . zak / kg 
Kalkkorrel/Dologran 

15% magnesium 
 kg € ,  of € ,  per kg € 

. . . . . . . zak / kg Fossiele zeewierkalk  kg € ,  of € ,  per kg € 

. . . . . . . zak / kg 
Luzerne bemesting 

korrels (biologisch) 
2  kg € 32,50 of € ,50 per kg € 

    

    

 Transporteren  € 
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Meer wilde bijen en vogels op
onze tuinen!

door Rob Henneman, Parkweg
Al sinds enkele jaren is de werkgroep
Klarenbeek Zoemt (Stichting Arnhem
Zoemt) samen met de Gemeente actief
bezig wilde bijen en vlinders naar de
graslanden van Park Klarenbeek te lok-
ken. Door het gras regelmatig te maaien
en af te voeren wordt het gebied ver-
schraald. Dit leidt tot vergroting van de
soortenrijkdom aan inheemse wilde
bloemen, waar wilde bijen en vlinders
verzot op zijn.  Daarnaast worden rond
boomgroepen struiken geplant zoals
sleedoorn en vuilboom, die aantrekkelijk
zijn voor bijen en vlinders. Voor meer
informatie over de werkgroep Arnhem
Zoemt zie website https://www.arn-
hemzoemt.nl/park-klarenbeek-zoemt 
De resultaten van dit verschralingsbe-
heer waren het afgelopen groeiseizoen
al goed te zien op het terrein van de
voormalige Gemeentewerf. Alle hulde
dus aan de Klarenbeek Zoemt werkgroep
en de Gemeente voor hun inspanningen
om de biodiversiteit in het park te ver-
groten!  Als tuinders kunnen wij ook een
steentje bijdragen aan een grotere soor-
tenrijkdom. Het gaat naast de wilde-bij-
enstand daarbij ook om de vogelstand,
want met veel vogelsoorten in Nederland
gaat het nog steeds niet goed.    
Wat kunnen wij concreet doen?  Het
verschralingsbeheer van de Gemeente
en Arnhem Zoemt is moeilijk toepasbaar
op onze tuinen evenals de grootschalige
aanleg van bloemrijk grasland. Gelukkig
verbouwen we een flink aantal gewassen
waar wilde bijen op afkomen. Elk voor-
jaar worden onze bloeiende appel-, pe-
ren- en pruimenbomen druk bezocht
door een leger van wilde bijen, naarstig
op zoek naar nectar en stuifmeel.  Dit
levert een goede bestuiving op van het

gewas, wat zowel de opbrengst als de
kwaliteit van het fruit ten goede komt.
Tegelijkertijd kan zich een sterke bijen-
populatie ontwikkelen in de directe om-
geving. Fig. 1 : Rosse metselbij op appel-
bloesem.
Naast fruitbomen zijn vooral mediterra-
ne tuinkruiden een rijke voedselbron
voor bijen. De belangrijkste zijn rozema-
rijn, tijm en wilde marjolein, alle drie
uitbundig bloeiende, groenblijvende
soorten die bovendien droogteresistent
zijn. Geplant in een smalle gemengde
border tussen twee groentebedden vor-
men deze drie soorten samen het perfec-
te bijengeluk!  Fig. 2 : honingbij op roze-
marijn. Twee andere tuinkruiden waar
veel bijensoorten dol op zijn, zijn kom-
kommerkruid (Borago officinalis) en
dropplant (Agastache foeniculum).
Daarnaast bieden ook sierplanten inte-
ressante mogelijkheden. Twee sterke
droogteresistente, rijkbloeiende soor-
ten, die zich bovendien goed thuis voe-
len op onze zonnige tuinen zijn brem en
hemelsleutel (Sedum spp.). Om de brem
mooi laag en groen te houden moet deze
van tijd tot tijd wat worden terugge-
snoeid. Dit zorgt voor een langdurige
bloei en dracht. Bovendien wordt ver-
houting tegengegaan.  Fig. 3 : Aardhom-
mel op brem en Fig. 4 : Dagpauwogen op
hemelsleutel.

Tenslotte de vogels. Roodborst, hegge-
mus en merel zijn stamgasten op onze
tuinen. Andere vogels zien we minder
vaak, maar als we goed rekening houden
met hun specifieke voedselwensen kun-
nen we ze naar onze tuin lokken. Distel-
vinken (putters) zijn gek op de zaden van
kaardebol (Dipsacus spp.) en zonne-
bloem, dus als we voor deze soorten een
stukje van onze tuin inruimen, komen de
puttertjes graag op bezoek. Fig. 5 : Dis-
telvink op kaardebol.  Groenlingen zijn
dol op rozenbottels en weten de struiken
van hondsroos (Rosa canina) en rimpel-
roos (Rosa rugosa) feilloos te vinden,
vaak in gezelschap van andere bijzonde-
re vogelsoorten zoals grote lijster, ko-
perwiek en kramsvogel.
Het bij- en vogelvriendelijk maken van
onze tuin vergt daarom geen grote aan-
passingen : aanplant en onderhoud van
enkele gastvrije, multifunctionele ge-
wassen is voldoende.

Fig. 4 : Dagpauwogen op hemelsleutel.

Fig. 5 : Distelvink op kaardebol
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Indien onbestelbaar retour naar: Volkstuindersvereniging Arnhem, Postbus 599, 6800 AN  ARNHEM

www.editoo.nl

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Martien Braune
voorzitter@volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Iris Baijens
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Penningmeester: Bernard van der Lugt
penningmeester@volkstuinarnhem.nl
alg. bestuurslid/hoofd tuinkeuringen:
Maarten van Rijbroek
tuinkeuring@volkstuinarnhem.nl
 
Complexbeheerders

Bosweg, hoek Hommelseweg:
Frans Tijs, 06-10750179
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg:
braamberg@volkstuinarnhem.nl
Cattepoelseweg:
Opvolging gezocht!!!
De Kweek:
Bart Braune
kweek@volkstuinarnhem.nl
Parkweg:
Erik de Vries, 06-50478618
 

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

Wie Wat Waar?

.

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.

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 500 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 2022: Vak B
 
Water aangesloten van ca. 1 april tot ca.
1 november
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