
De Algemene Ledenvergade-
ring 2022 staat gepland op
maandag 31 oktober! 

In de volgende editie van dit verenigings-
blad worden de vergaderstukken afge-
drukt.

VOORWOORD

Hierbij de zomereditie van ons vereni-
gingsblad In onze Knollentuin.
Van het bestuur geen nieuws, behalve de
mededeling dat de Algemene Ledenver-
gadering gepland is op maandag 31 ok-
tober '22.
 
Verder in dit nummer:
Snoeien, sproeien en ontmoeten, keuren
en zelf zaad winnen.
Door een technische storing is in de
lente-editie een leuk  ingezonden stukje
met uitnodiging van Kassiël (tuin 94
complex Parkweg) niet goed leesbar. Die
plaatsen we opnieuw!
 
Veel tuinplezier en een goede oogst,
de redactie

Altijd Aangifte doen!

Bij inbraak en vandalisme op uw tuin
vraagt het bestuur om s.v.p. aangifte
doen bij de politie! Zo kan de politie
beijvoorbeeld besluiten om vaker te pa-
trouilleren rondom de complexen.
Daarnaast geeft u de melding ook door
bij de complexvertegenwoordiger en/of
het secretariaat.
Een melding of aangifte kunt u snel via
internet  doen:  https://www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen

MELDPUNT GEMEENTE ARN-
HEM 

Voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval e.d..
 
Telefonisch meldpunt: 0900-1809
 
Digitaal meldformulier: Homepage van
de Gemeente Arnhem: "Melding doen"
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_-
bezwaar_of_melding/melding_of_-
klacht_openbare_ruimteofhttps://fixi.nl

Tuinkeuring

Er zal dit jaar 3 x een keuring plaatsvin-
den, de eerste sessie is al geweest, zie
ook het stukje van een van de keurders
in dit blad
De nog volgende periodes van deze
keuringen zijn:
29/09-12/09
28/10-8/11
Er is plek voor een nieuwe tuinkeurder,
en voor reservekeurders. Belangstellen-
den kunnen zich melden bij hoofd tuin-
keuringen: Maarten van Rijbroek via tuin-
keuring@volkstuinarnhem.nl
 

Onze hond Summer vond de vogelver

schrikker toch wel vreemd!

Gerry en Wilbert, Bosweg 37
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In onze Knollentuin

Tuinen keuren

De 1ste tuinkeuring van dit seizoen zit er
weer op. De keurders zijn weer op pad
geweest.
Zelf doe ik dit voor het 2de jaar. Je ziet
allerlei tuinen, doet ideeën op voor je
eigen tuin misschien, je ziet een ander
complex. Ik vind het leuk om te doen, op
één ding na dan…
 
En dat is dat het soms een hels karwei is
om van de ene tuin in de andere tuin te
komen. De keurders hebben het recht
om in elke tuin te komen maar dat wordt
hen soms wel erg moeilijk gemaakt. Ligt
ook wel een beetje aan hoe het complex
is ingedeeld. Een complex met een
hoofdpad met daaraan links en rechts
gelegen tuinen is makkelijk te keuren.
Maar ik denk dat de meesten complexen
niet zo ingedeeld zijn. Of tenminste niet
het hele complex. Dus klauteren, klim-
men, kruipen etc. de keurders met ge-
vaar voor eigen leven van de ene naar de
andere tuin. 
 
Heel leuk zijn die z.g. schapenhekken
gemaakt van kastanjehout. Je ziet ze
steeds meer. Maar klim daar maar eens
over heen als je geen 20 meer bent. En
dan ook nog proberen om geen plantjes
etc. kapot te trappen. Prikkeldraad is ook
zo’n leuk iets. Dat heeft mij een favoriete
tuinbroek gekost, een scheur in de ge-
liefde broek en in mindere mate ook in
mijn bovenbeen. Doorns en stekels zijn
ook een geliefd iets om het leven van
keurders lastig te  maken. En niet te
vergeten brandnetels, losse stenen...

 
Maar dapper klimmen, klauteren en
kruipen de keurders door. Zij laten zich
niet tegenhouden. Maar zij zouden het
wel prettig vinden wanneer de  tuinders
met hun buren samen en “oversteek-
plek” maken voor de keurders.
 
Een opstapje om makkelijker over een
hek heen te klimmen, een verlaging in
een hek, het in bedwang houden van
stekelige beplanting. En dan aan weers-
kanten geen planten o.i.d. zetten. Dan
kan er ook niets stuk getrapt worden
waarover nog wel eens geklaagd wordt
door een tuinder. Kapotgetrapte beplan-
ting is ook niet leuk. Maar soms kan de
keurder er niets aan doen.
 
Een oversteek betekent ook dat in geval
van nood makkelijk hulp geboden kan
worden. Of juist om weg te komen van
de onheilsplek als dat niet meer via de
ingang kan. Een andere oplossing is
zorgen dat de complexvertegenwoordi-
ger een reserve/kopie van de sleutel
heeft. Wij, de keurders, krijgen geen
gevarentoeslag.
 
Dus denk en overleg eens met je buur-
tuinder of je een veilige plek voor ons kun
realiseren. De keurders zullen je heel
dankbaar zijn. En ws. jullie complexver-
tegenwoordiger ook, die klimt, klauter
en kruipt mee.
 
Groeten, Marika van der Loo,
Ook namens mijn collega-keurder Do-
rien.

Een weerstation op De Kweek

Vlak na het sluiten van de deadline van
het lentenummer kwam er een leuk arti-
kel bij de redactie binnen over een weer-
station op De Kweek. Daar blijkt door een
tuinder met een automatisch weerstati-
on de temperatuur, zonneschijn en neer-
slag te worden gemeten.
In een volgend nummer besteden we
ruim aandacht aan deze weerman, nu
nog wat zeer lokale gegevens over afge-
lopen winter: 
 
De winter van 2021-2022 was een zeer
zachte winter. Landelijk komt de winter
op plek zes in de lijst van zachtste winters
sinds 1901. Van de drie wintermaanden
was februari de zachtste met een gemid-
delde temperatuur van 6,1 graden. Ook
december en januari verliepen zachter
dan gemiddeld. In december was de
gemiddelde maandtemperatuur 4,8
graden en in januari 4,5 graden. De win-
ter was erg nat, dankzij een kletsnatte
februari. De zon scheen het normale
aantal uren.
 
Met 320 millimeterneerslag was de win-
ter zeer nat in de regio Arnhem. Waar
december (72 millimeter) en januari (68
millimeter) weinig afweken van normaal,
was februari extreem nat met 180 milli-
meter regen (normaal valt ca. 50 mm).
Bijzonder natte dagen waren 6 februari
(44 millimeter) en 20 februari (46 milli-
meter).

Stoeptegels ophalen

Bij de tuin van Annelies op het complex
Braamberg Noord kun je nog stoeptegels
ophalen. De tegels liggen op stapeltjes
aan de buitenzijde van haar tuin, aan het
middenpad.
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In onze Knollentuin

Hendrik Groen en een docu-
mentaire genaamd “Ons
Tuintje”

(en wat dit voor gevolgen heeft)
Vorig jaar december werd ik aangenaam
verrast door de Sint met een leuk boek
met de titel Rust en Vreugde, van de hand
van Hendrik Groen. Het is “een bitterzoe-
te schets van een typisch Nederlands
fenomeen de Volkstuinvereniging”. Ik
betwist dat dit trouwens typisch Neder-
lands is want ook in andere landen heb
je volkstuinen.
Het gaat in deze bitterzoete schets niet
zo zeer over het kweken en telen van
aardappeltjes, boontjes en aardbeitjes,
nee het gaat over de tuinders van de
vereniging en hun perikelen. En dan
vooral over de onderlinge verhoudingen
en de problemen die daaruit ontstaan
met het Bestuur.
Het is een vermakelijk doch bitterzoete
schets, wat mij betreft een aanrader. Het
leest makkelijk weg om het zo maar te
zeggen. Dan is er nog een documentaire
op het kanaal ONS. En dat gaat ook over
het wel en wee op een volkstuincomplex.
Het is een al wat oudere documentaire,
ik schat uit de jaren '80 / '90. Maar ook
dit de moeite waard om eens te bekijken.
Waar men zich druk over maakt, een
bestuurslid dat zich erg belangrijk vindt,
bordjes over onkruid die voor iedereen
te zien zijn..
Ik weet eerlijk gezegd niet op dit nog
loopt op het moment dat de Knollentuin
in de brievenbus ligt. Maar op Youtube
is dit ongetwijfeld ook te vinden.

 
Nu hebben beide, het boek en de docu-
mentaire, iets gemeen. En dat is eigenlijk
het onderwerp van dit epistel over, bei-
den hebben namelijk een Kantine, een
ontmoetingsplek.
Daar kan koffie gedronken worden, of
iets sterkers dan koffie, een babbeltje
gemaakt worden, heftige discussies ge-
voerd worden. Kijk, en dat hebben onze
complexen niet. Geen kantines, geen
algemene ontmoetingsplek
Maar daar komt verandering in. Tenmin-
ste op complex de Braamberg.
Daar zijn een paar tuinders bezig om
naast de werkzaamheden in hun eigen
tuin om een andere tuin om te toveren
tot een “Ontmoetingstuin”. Die tuin, de
toekomstige “Ontmoetingstuin” is tuin
3B, de ingang ligt aan het pad dat even-
wijdig aan de Apeldoornseweg loopt.
Het wordt een tuin door en vooral voor
alle tuinders van de Braamberg, zowel
van het zuidelijke als het noordelijk ge-
deelte.
De naam zegt het al. Het wordt een plek
waar tuinders andere tuinders kunnen
ontmoeten onder genot van een kopje
koffie, of thee, of fris, of…. Maar behalve
daar koffie etc. te nuttigen kun je dus
ook, behalve kennismaken met andere
tuinders, misschien ook zaailingen/
plantje ruilen, advies vragen over b.v. het
snoeien van druiven, over het bemesten
van de tuin, hulp en/of advies vragen,
hulp vragen.
Enne…wat dachten jullie van een BBQ als
begin en/of einde tuinseizoen?
Of een gezamenlijk maaltijd klaarmaken
van groeten en fruit uit eigen tuin? De
verwachting is dat wanneer jullie dit
lezen de 1ste koffieochtend heeft plaats
gevonden. En wie het wil kan natuurlijk
zelf zoiets organiseren. Misschien heeft
iemand nog een leuk idee voor zo’n
ochtend.

 
Maar voor het zover is moet er nog wat
werk verzet worden. Zoals al vermeld,
een paar tuinders doen dit naast het
werk in hun eigen tuin. Voor het onder-
houd van die tuin zou het wel prettig zijn
als er van tijd tot tijd er een helpende
hand aanwezig is.
Want voor je al het 7-blad uitgeroeid
hebt, zijn we wel een tijd verder.
Maar misschien is er iemand die een leuk
struikje of iets anders over heeft en dat
in de “Ontmoetingstuin” wil zetten.
Of het een succes wordt?. Toen de plan-
nen hierover beetje bekend werden werd
er enthousiast gereageerd.
Bas, Patrick en Paola hopen op een grote
opkomst door koffieliefhebbers. Nu zijn
de thee-liefhebbers en anderen liefheb-
bers ook welkom hoor.
Denk er om, het is een ontmoetingsplek
van en door ALLE tuinders van de Braam-
berg.
Wil je meer info hierover? Wil je helpen?
Neem contact op met deze tuinders. Of
kom gewoon eens een kijkje nemen.
 
Bas (BR 3A), Patrick en Paola (BR 4)
hopen jullie allemaal te zien.
 
Marika van der Loo,
Complexvertegenwoordiger.
 
 

Koffiehoekje in vervlogen tijden
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Uitnodiging van een van onze
tuinders

(deze ingezonden oproep was door een
technische storing in de vorige Knollen-
tuin niet goed leesbaar, daarom plaatsen
we hem opnieuw)
 
Waar kun je het nieuwe jaar beter mee
beginnen dan met een teeltplan maken?
En daarbij rekening houden met vlinders,
zweefvliegen, hommels, wilde en korf--
bijen, etc. wat er vliegt, kruipt en voorbij
komt. Ook wel biodiversiteit genoemd.
Zelf probeer ik op Parkweg 94 d.m.v
stapelmuurtjes, een natte plek, een vij-
vertje, daken, maar ook tussen de groen-
ten een plaats te geven aan [onkruid]-
kruiden.
Laat maar lekker ertussen staan, die
natuurlijke bestrijders weten de weg wel
te vinden, geen zorg over ongewenste
gasten. Maar ook dat hoort in de bio-di-
verse tuin.
Tevens ben ik met mijn tuinpartner,
BuurtGroenbedrijf, bezig met het kwe-
ken van inheemse wilde planten, speci-
aal voor insecten en vogels. Al heel wat
potjes, een kleine 2000, hebben hun
plekje reeds gevonden.
Dat is het nieuwe tuinieren, niet alleen
voor eigen gewin, maar ook iets voor
onze omgeving.
Elk klein beetje is een bijdrage. Niet ie-
dereen kan grote stapelmuren of een
vijver maken, en zijn ook mensen met
beperkte tijd wegens baan of gezin etc.

Zomersnoei

Om onze fruitbomen op de gewenste
hoogte te houden, kiezen we bij voor-
keur voor de laagstam. Alle fruitbomen
zijn geënt op een onderstam, een sterke
stam met wortelgestel. De onderstam-
men worden daarvoor speciaal ge-
kweekt. Het erop geënte bovengestel is
altijd een stek van een bepaald ras dat
op die manier rasecht blijft – wat bij
zaailingen niet zeker is. Fruitbloesem
kan immers worden bevrucht vanuit
verschillende rassen.
Hoogstammen zijn geënt op onderstam-
men van ongeveer 2 meter. Halfstambo-
men worden geënt op onderstammen
van ongeveer 1.20 meter en laagstambo-
men worden geënt om onderstammen
van ongeveer 50 cm. Een laagstamboom
groeit langzaam en wordt uiteindelijk
tussen de 2 en 4 meter hoog. Maar dan
nog is snoeien van de boom gewenst: om
de vorm goed te houden, onhandige
takken weg te nemen en om vruchtvor-
ming en -afrijping te stimuleren. Juist de
zomersnoei is daarvoor ideaal!
Snoeien doe je zowel in de winter als in
de zomer, afhankelijk van de fruitsoort
en het doel van de snoei.

 
 
Bij deze ben je uitgenodigd, niemand
hoeft te wachten op de volgende open
dag.
Zie je rook, dan staat koffie water op de
kachel, de rest wijst zich vanzelf, dan
kunnen we het hebben over bijvoorbeeld
een klein torentje of bergje, waarmee dat
is gemaakt en met welke planten.
Ik werk alleen met hergebruik-materiaal
en inheemse soorten, die het in deze
omstandigheden goed doen.
Mocht je iets voor je tuin willen, kom
gerust langs in de aankomende tijd, wat
loopt er niet uit, nietwaar.
Er is heel wat mogelijk, ook in het klein.
 
 
Groet en tot ziens! Kassiël - tuin 94 com-
plex Parkweg
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Winter: groeistimulerende snoei
Als je fruitbomen in de winter (tussen
december en maart) snoeit, stimuleer je
scheutvorming. Takken die worden inge-
kort zullen door de stijgende sapstroom
gaan vertakken en sterk terug groeien,
terwijl er rond de snoeiwonden van de
scheuten die je wegneemt soms waterlot
of sterk verticaal groeiende scheuten
ontstaan. Hoe vroeger je snoeit in de
winter, hoe sterker de groeistimulans.
Een van de belangrijkste redenen om
toch voor wintersnoei te kiezen, is het -
goede overzicht bij kale bomen. Je kunt
de boomstructuur goed bestuderen en
gemakkelijk zien waar snoeiwerk nodig
is. In de zomer, met een boom vol blade-
ren, verlies je het overzicht op de struc-
tuur van je boom snel.
 
Zomer: groeiremmende snoei
Als je in de zomer snoeit, van half juli tot
half september, rem je de scheutvor-
ming. De sapstroom is dan dalend, waar-
door de takken die je wegneemt niet
terug groeien en er geen waterlot rond
de snoeiwonden ontstaat. Een heel be-
langrijke reden om in de zomer te snoei-
en is het vlotte wondherstel. Een andere
reden om voor zomersnoei te kiezen is
het feit dat er extra voedingstoffen be-
schikbaar komen voor de rijpende vruch-
ten door takken met bladeren weg te
snoeien. Bovendien valt er zo ook meer
licht op de vruchten. In de zomer zie je
duidelijk waar meer lichtinval in de
boomkruin nodig.
Je hoeft het zeker niet bij één snoeimo-
ment te houden. Ingrijpende snoeiwer-
ken kun je spreiden over de winter en de
zomer. Welke periode van het jaar je ook
snoeit: snoei bij droog weer. Als het re-
gent is het risico op infectie van de
snoeiwonden veel groter.

 
Zomer of winter, je snoeit nooit:

•   bij regen: risico op infectie van de
snoeiwond

•   als het vriest
•   bij bladopbouw, want bladgroei

vraagt te veel energie
 
Snoei per fruitsoort

•   Pitvruchten (zoals appels en pe-
ren) verdragen zowel winter- als
zomersnoei, afhankelijk van het
doel van de snoei.

•   Steenfruit (pruimen, kersen) ver-
eisen vaak minder snoei dan appel
en peer. Perzik is daarop een uit-
zondering: die vraagt een regelma-
tige onderhoudssnoei omdat de
plant enkel fruit draagt op nieuw
hout.

•   Bessenstruiken moet je regelma-
tig verjongen, want de vruchtvor-
ming vermindert met de ouderdom
van de takken. Snoei daarom voor-
al in de winter.

•   Klimmers (kiwi, kiwibes en drui-
ven) zijn sterke groeiers. Zowel een
winter- als zomersnoei is nodig om
het gewas onder controle te hou-
den.

•   Walnoot snoei je nagenoeg niet en
zeker niet in de winter. Een ge-
snoeide walnoot draagt geen
vruchten.

Dit laatste is dan ook precies waarom we
liever geen walnootbomen op onze com-
plexen zien. Je kunt de boom wel snoeien
maar dan heb je er niets aan. Daarnaast
heeft de walnootboom erg veel looizuur,
dat flink groeiremmend werkt rondom de
boom. Afgevallen walnootblad bevat
zoveel looizuur dat dit echt niet goed is
voor je grond.

 
De snoeipraktijk
Bij het snoeien maak je open wonden;
die kunnen dienen als toegangspoorten
voor ziektes. Snoei daarom altijd zo dat
de ontstane wonden zo snel mogelijk
kunnen genezen. Als je een tak inkort,
snoei dan een halve centimeter boven
een naar buiten wijzend oog, in een
schuin vlak naar beneden, weg van het
oog. Zo kan het regenwater van de wond
aflopen en blijft de wond droog. Knip je
te dicht bij het oog, dan kan het oog in-
drogen en zal het niet uitlopen. Knip je
te ver van het oog, dan kan het stompje
rotten en trekt het schimmels aan. Als je
een tak wegneemt, let dan op dat je de
tak of stam waarop hij ingeplant staat
niet beschadigt. Houd daarom je snoei-
schaar zo dat het scherpe deel van het
mes tegen de tak aanligt die behouden
blijft.
Bij dikke takken let je op dat je de tak-
kraag niet beschadigt. Daar bevindt zich
immers belangrijk weefsel voor een
goede littekenvorming. Om een dikke
tak weg te zagen, neem je het best eerst
een deel van zijn gewicht weg. Zo voor-
kom je dat de tak onder zijn eigen ge-
wicht afbreekt en een rafelige wond -
maakt. Een zware tak wegnemen in drie
stappen: Zaag eerst een Inkeping onder-
aan de tak (10 cm voorbij de takkraag).
Zaag vervolgens 10 cm verder het ge-
wicht van de tak weg, dat hoeft niet
perfect. Zaag tot slot loodrecht op de tak
de stomp eraf.
 
(met dank aan Velt)
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Zelf zaad winnen

In de lente-editie van dit verenigingsblad
gingen we in op zaadvaste en hybride /
F1- zaadgoed.
Zelf zaad winnen kan natuurlijk ook.
 
Bonen zijn al zaadjes
Het makkelijkst is het zaad van bonen
over te houden. Droogbonen (zoals kie-
vitsbonen) maar ook tuinbonen, slabo-
nen of snijbonen zijn heel makkelijk:
gewoon de peulen laten hangen en laten
uitdrogen. Als het erg nat weer is, kun je
ook de plantenstengels met halfdroge
peulen afknippen en onder een afdak in
de wind laten uitdrogen. Verzamel de
boontjes uit de peulen in papieren zak-
jes, en schrijf de naam erop. Koel en
droog bewaren.
 
Laten doorschieten
Op warme dagen, zeker na de langste
dag, schiet sla snel door. Er vormt zich
een toren uit de krop. “Ze staan al met
het geweer in de aanslag” zei mijn oma
dan. Laat zo’n krop maar eens in bloei
komen! De bloemen knip je af en droog
je in een papieren zak. Dit kan ook met
andere bladgewassen zoals spinazie,
snijbiet, maar ook met alle tuinkruiden
en wortel – en knolgewassen.
Kool kan ook bloeien en zaad geven. Al-
leen is dat zaad meestal gemengd, bas-
taard, want alle kool mixt onderling. Zo
krijg je wel heel leuke tussenvormen van
rode, groene en boerenkool. Kun je ge-
woon eten.
Droog en koel bewaren En natuurlijk op
het zakje of envelopje noteren wat erin
zit!
 

Vruchtgroenten
In sommige (biologische) tomaten die je
koopt, zitten al kleine groene kiemen
tussen de pitjes. Daar komen inderdaad
nieuwe tomatenplantjes uit. Tomaten-
zaad win je ook door dunne plakken to-
maat te drogen op keukenpapier, en
daar de zaadjes uit te bewaren. Tomaten
kun je goed opkweken, mits er genoeg
warmte is.

Pompoenen en courgettes kunnen over
en weer bevrucht worden. Zaad van een
courgette uit je tuin kan dus ook zomaar
een mengeling zijn. Nou is er een keer
iemand in Duitsland overleden na het
eten van zo’n vrucht, dus veel tuinders
denken dat het levensgevaarlijk is om
zaad te winnen uit eigen kweek pompoe-
nen en courgettes. Dat is het niet. Giftige
vruchten zijn vreselijk bitter, dat is al een

waarschuwing. Wat het verhaal van de
overleden Duitse tuinder was: hij kweek-
te door en door van zijn eigen oogst, en
teelde daarnaast ook (oneetbare) sier-
kalebassen die vrolijk meededen aan de
onderlinge bevruchting.
Komkommers kunnen ook wel bitter zijn,
zeker de toppen.  Dat was vroeger eigen-
lijk standaard, maar nu kom je het voor-
al nog tegen bij de drogere exemplaren

uit je tuin. Courgettes die enorm doorge-
schoten zijn, zijn ideaal voor het winnen
van zaad. Bij het bereiden van pompoen
haal je het zaad er toch al uit. Goed dro-
gen op een keukenpapier, koel en droog
bewaren in een papieren zak of envelop.
 
(met dank aan Jelle van de Makkelijke
Moestuin die het verhaal over de giftige
courgette heeft uitgezocht)

Alle foto's in deze editie
komen uit het archief van de
VTVA
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Over sproeien en schaduw

Sproeien of schaduw tegen uitdroging
en een pleidooi voor de regenton!
De zomerse neerslag -of het uitblijven
daarvan- is voor ons tuinders de grootste
uitdaging.  De afgelopen jaren hebben
we een paar extreem droge voorjaren en
zomers meegemaakt. Vorig jaar was de
zomer aanzienlijk natter, waardoor onze
tuinen weer flink door het slakkenleger
werden bezocht. Je weet van te voren
natuurlijk nooit waar het dit jaar op
uitdraait…
 
Kostelijk drinkwater
Sproeien ligt voor de hand. We hebben
op onze complexen allemaal een water-
leiding en een kraan die goed drinkwater
aanlevert. Dat is eigenlijk nogal luxe.
Drinkwater, dat we hier op de Veluwe uit
de grond halen, wordt steeds schaarser.
Het Arnhemse kraanwater komt van La
Cabine, een pompstation uit 1909 dat
aan de Amsterdamseweg ligt, iets ten
noorden van Papendal. Dit opgepompte
grondwater is zo’n 1000 jaar ‘oud’ -  het
is ooit als regenwater op de Veluwe
neergekomen in een tijd dat er nog geen
serieuze luchtvervuiling was: lang voor
de industriële revolutie, steenkoolstook
of vee-industrie. Puur, zacht water waar-
van oude Arnhemmers altijd zeiden dat
dit “het beste water van Nederland” was.

 
Regenton
Dat we zulk mooi water zomaar uitge-
breid over onze tuin sprenkelen, is dan
ook bizar. Wie doet het niet, als de hele
maand april zoals dit jaar, kurkdroog
blijft en je zaaigoed verpietert waar je bij
staat? Had het de hele maand februari
niet vreselijk veel geregend? Dat regen-
water hadden we moeten opvangen in
een ton, dan hadden we nu geen koste-
lijk drinkwater hoeven aanspreken. Aan
ieder schuurtje en broeikasje een paar
dakgoten bevestigen en de regenpijp
naar een ton leiden, zo moeilijk hoeft dat
niet te zijn. gedoe met gieters, maar de
waterdruk het werk laten doen.
 
Schaduw
In 2018 was de eerste extreem langdurig
droge lente/zomer. In dat jaar had ik een
aantal opkomende hogere wilde bloe-
men zoals de teunisbloem en vinger-
hoedskruid her en der in de tuin laten
staan op de groentebedden. Dat was

En dit is eigenlijk geen goede manier van

sproeien...

vooral om de biodiversiteit (in het bijzon-
der de insecten) te ondersteunen. Daar-
naast experimenteerde ik met verschil-
lende soorten mulch – van grasmaaisel
tot bladeren van de smeerwortel. Toen ik
na een 10-daagse fietsvakantie half juli
terug kwam, stonden de boontjes en sla
er heel fatsoenlijk bij. Er was niet ge-
sproeid, het had in geen 2 maanden ge-
regend maar er was voldoende schaduw
en luchtvochtigheid in de onderlaag
ontstaan zodat de groenten zich prima
ontwikkelden. Die truc heb ik in ’19 en
’20 opnieuw toegepast.
Maar vorig jaar was dan weer een natte
zomer… de wilde bloemen bleken prima
schuilplaatsen voor het naaktslakkenle-
ger en schimmels en phytophthora kwa-
men bovengemiddeld vaker voor. Onder
mulchlagen klonk de kletsnatte bodem
erg in en sloeg dicht. Wat nog een beetje
hielp was steeds goed de bodem loshar-
ken en luchtig houden van de grond.
 
Tuinieren blijft een samenspel met het

weer.
 
 

gericht water geven is prima
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Wie Wat Waar?

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Martien Braune voorzitter@-
volkstuinarnhem.nl
Secretaris: Iris Baaijens 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, 06 107 501 79
bosweg@volkstuinarnhem.nl
Braamberg: Marika van der Loo
braamberg@volkstuinarnhem.nl  
Cattepoelseweg: Opvolging gezocht!
De Kweek: Bart Braune
kweek@volkstuinarnhem.nl
Parkweg: Erik de Vries, 06 504 786 18

Aanhanger/Mest

Beheer  aanhanger:  Erik  de  Vries 06
504 786 18
Mest: Erik Wijers 06 139 329 68
Mest: Dhr. Meeuwsen 06 265 872 90. 

 De vereniging op internet

www.volkstuinarnhem.nl
http://twitter.com/volkstuinarnhem
In onze Knollentuin online editie
https://inonzeknollentuinwebeditie.blogs-
pot.com
 

Inschrijven nieuwe leden en
informatie

Op dit moment is de wachtlijst gesloten 
voor inschrijving van nieuwe kandidaat--
tuinders.
Lid worden kan wel. Mail hiervoor naar
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
Leden ontvangen het verenigingsblad

Redactie

De Knollentuin verschijnt 4 x per jaar.
Oplage 500 stuks.
 
Bijdragen voor de Knollentuin zijn zeer
welkom.
Stuur ze per e-mail naar redactie@volks-
tuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /1 septem-
ber / 1 december

Secretariaat en
correspondentie

Adreswijzigingen en overige correspon-
dentie kunt u richten aan het secretariaat
van de vereniging:
 
Volkstuindersvereniging Arnhem
Postbus 599
6800 AN  Arnhem
 
E-mail:
secretariaat@volkstuinarnhem.nl
 
Telefoon bestuur
06 252 004 36
 
Via deze weg (en ook via e-mail) kunnen
zaken van algemeen belang met een
bestuurslid worden besproken. Indivi-
duele zaken kunt u in eerste instantie 
opnemen met de complexvertegenwoor-
diger. De bedoeling is dat u de voicemail
inspreekt waarna op korte termijn,zo
mogelijk dezelfde dag, met u telefonisch
contact zal worden opgenomen.

Water

Het water is aangesloten van ca. 1 april
tot ca 1 november
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