
ALGEMENE LEDENVERGADERING 31-10-22 !

Hierbij de Herfsteditie 2022.
 
In dit blad vooral veel kopij voor de komende Algemene Ledenvergadering, die op
maandag 31 oktober 2022 staat gepland. Komt allen!
 
Verder: trainingsaanbod van Velt Nijmegen e.o. en een mooi verslag van Maarten
van Rijbroek over zijn ervaringen met de Champost. In ons komende winternummer
zal  weer een oproep komen om dit product te bestellen.
 
We kijken terug op een bijzonder heet en droog tuinseizoen. Experimenten met
schaduwbrengende wilde planten en mulchen van de bodem, meer (‘on’)kruiden
laten staan – ook om de biodiversiteit te ondersteunen en dan toch maar af en toe
sproeien…  wat zijn uw ervaringen?

Champion with Championmest

Elke 2 jaar bestel ik een mestkar met oude koemest (stalmest). Lekker urenlang 
zware kruiwagens door de modder trekken. Het geeft na afloop een voldaan gevoel.
En in het voorjaar flinke gewassen. Tot ik van Frans Tijs van de Bosweg hoorde dat
hij goede ervaringen had met champignonmest. Ik dacht: waarom niet eens iets
anders proberen? Koemest doet alles beter groeien. Nadeel is dat er veel graszaden
in zitten. Tenminste, dat veronderstelde ik. Maar als ik nu google om dit te verifiëren
tref ik geen website die dit bevestigt. Ik lees zelfs dat stalmest maar weinig bijdraagt
aan de groei nu de stikstof snel uitspoelt en diep in de grond verdwijnt.
 
Maar goed dat ik dit jaar champignonmest probeerde. ’Champost’ bestaat uit een
mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk, veen en schuimaarde en wordt
gebruikt voor de teelt van -inderdaad- champignons. Na de teelt worden de bedden
verschoond en kun je het mengsel opnieuw gebruiken. Een duurzame meststof dus.
 
Om de transportkosten te drukken vroeg ik de tuinders van de Cattepoelseweg of
ze mee wilden doen.  De meeste toonden interesse in biologisch gecertificeerde
champost, ook al was deze circa 40 % duurder dan de niet-biologische en niet ge-
certificeerde variant. Voor 30 m3 betaalden we   450,-. (> pagina 2)

Meldingen

MELDPUNT GEMEENTE ARNHEM 
Voor omgewaaide bomen of boomtak-
ken, onbegaanbare zandpaden, kuilen in
de paden, illegaal gestort afval e.d. Tele-
fonisch 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
Hier kunt u onder opgave van een locatie
online een melding maken en ook foto's
toevoegen.
 
AANGIFTE DOEN
Aangifte doen Bij inbraak en vandalisme
op uw tuin s.v.p. aangifte doen bij de
politie! Een melding of aangifte kunt u
snel via internet  doen:  https://www.
politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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In onze Knollentuin

 
Zo kwam er afgelopen voorjaar dus een vrachtwagen vol. De chauffeur verspreidde
het netjes over 2 locaties. Van hem ontving ik ook een certificaat over de afkomst
van de mest. Een week later kreeg ik nog een analyserapport van een laboratorium.
De transporteur had een monster van de mest genomen en dat laten onderzoeken.
Uit het rapport bleek dat de mest bijna 10 gram per kilo aan stikstof en kaliumoxide
bevatte. Dat zijn mooie hoeveelheden. Vaste koemest heeft een gehalte van slechts
6,4 gram aan stikstof.
 
De mest schepte lekker licht en de mest was snel weggekruid. Direct al na het on-
derwerken merkte ik dat de grond veel vetter voelde. De planten groeiden en
bloeiden dit jaar volop. Sommige planten die groeiden in een kwak champost rea-
geerden wel heel enthousiast. Op de foto enkele knoeperds van aardappels.
 
Kortom, aan het einde van dit jaar weer een nieuwe lading. Gezien de belangstelling
van andere tuinders kunnen dat best 2 vrachtwagen worden voor ons complex.
 
Maarten van Rijbroek (CA003)

Velt afdeling Nijmegen

Velt is de Vereniging voor ecologisch le-
ven, koken en tuinieren. Al meer dan 45
jaar promoten zij in vooral België maar
ook in Nederland een duurzaam leven in
huis, tuin en keuken in hun tijdschrift
'Seizoenen' maar vooral ook door cur-
sussen en workshops.  
Velt is georganiseerd in afdelingen,
sinds kort is er ook een in Nijmegen en
omstreken.
(zie www.velt.nu/velt-nijmegen-en-
omstreken)  Van hen ontvingen we het
volgende aanbod: 

 
Composteren doet leven, donderdag 3
nov.
In deze workshop nemen we een kijkje in
de bodem en kijken we hoe de bodem-
vruchtbaarheid en bodemdiversiteit op
een natuurlijke wijze kunnen verbeteren
Een vruchtbare bodem is de basis en het
aller belangrijkste voor een gezonde
tuin. Na enkele zeer droge zomers is
duidelijk geworden dat de bodem in
topconditie moet zijn. Composteren is
niet alleen leuk om te doen, maar ook
een bron van leven en onmisbaar in de
kringloop gedachte. Verschillende ma-
nieren van composteren worden toege-
licht. Ook andere eenvoudige natuurlijke
manieren om de bodemvruchtbaarheid
te verbeteren worden besproken.
Locatie: Warmoes, Griftdijk Noord 11,
Nijmegen/Lent Tijd: 19.30-22.00 uur.
Kosten  10,00 . Opgeven voor 25 okt.
bij paulavanlingen@gmail.com

 
2 Cursussen Moestuinieren voor begin-
ners van 4 avonden
Deze cursus start dit najaar weer zowel
in Nijmegen-Lent als in Arnhem- Elden.
In 4 bijeenkomsten worden de grondbe-
ginselen van een ecologische moestuin
besproken. Een gezonde bodem, com-
posteren, bemesten. Het hoe en waarom
van vruchtwisseling en een teeltplan
maken komen aan bod. Wat doe je bij
plagen en ziektes in de moestuin. Ook is
er aandacht voor het aanpassen van de
moestuin aan een veranderend kli-
maat. Geef het door als je beginnende
moestuinders kent!
ARNHEM: woensdag 16/11, 7/12, 11/1 en
8/2. Van 19.30 tot 22.00 uur. Plaats: De
schuur, Hannesstraatje 2 A, Arnhem 
NIJMEGEN: donderdag 24/11, 15/12, 19/1
en 16/2. Van 19.30 tot 22.00 uur Plaats:
de Warmoes, Griftdijk Noord 11,
Nijmegen
Prijs leden 60 euro, niet-leden 70 euro
(inclusief boekje 'Moestuin voor begin-
ners'). Opgeven voor 1 nov. bij paulava-
nlingen@gmail.com
 
Verder is er het voornemen om in decem-
ber weer een workshop gereedschap
slijpen te organiseren, maar daarvoor is
nog geen datum gepland.
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Agenda Algemene Ledenvergadering

 
 
 
MAANDAG  31 oktober 2022
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 11 oktober 2021
3. Jaarverslag van het bestuur 
4. Financieel verslag 202

•   Verslag Kascommissie
•   Vaststelling jaarbijdragen 2023

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

6. Vaststelling wijzigingen Tuinreglement
7. Rondvraag
8. Sluiting van de vergadering
    

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.
 

Het Tuinreglement plus de voorgestelde wijzigingen (punt 6) kunt u vinden
op de website van de vereniging: www.volkstuinarnhem.nl
 

Presentatie na de vergadering: 'Weerstation'

Na een korte pauze volgt een presentatie van Björn Kummeling.
Hij is tuinder op De Kweek en heeft op zijn tuin een weerstation,
waarover hij zal vertellen en bevindingen laten zien.
 



Verslag Algemene Ledenvergadering 2021

Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 11 oktober 2021
Aanwezig: 32 leden waarvan 8 bestuursleden.
 
1.  Opening
De voorzitter heet de leden welkom op de 61ste vergadering van de vereniging. Er zijn geen mededelingen of ingekomen
stukken.
 
2. Verslag ALV 2020
Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2020 wordt goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag 2020/ Jaarplan 2021
Het jaarverslag van het bestuur 2020 wordt goedgekeurd.
De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest op de complexen. Alleen het complex de Kweek
moet nog onderzocht worden.
Voor het jubileum was er een wedstrijd uitgeschreven. Frans Tijs had de zwaarste pompoen, namelijk 50 kg. De langste zonne-
bloem stond bij Marika van der Loo en was 3,81 meter,
 
4.  Financieel jaarverslag 2020
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2020.
Vraag wordt gesteld om tuinders die al langer dan 20 jaar lid zijn niet meer hoeven te betalen aan het Schone Tuinen Fonds.
Dit wordt niet overgenomen.
Om het jaar wordt snoeiafval opgehaald. Vraag is of het niet mogelijk een hakselaar te huren zodat het snoeiafval terug op de
tuin gebracht kan worden. Voornemen is om dit in 2022 op de Bosweg te testen.
De kascommissie (Jan Velthoen en Alma Neijenhuis) adviseert de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester.
 
5. Samenstelling bestuur en commissies
- Martien Braune heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter en wordt benoemd als voorzitter. Saskya Kamps wordt
bedankt voor haar inzet.
- Marika van der Loo wordt benoemd als complexvertegenwoordigers van de locatie Braamberg.
- Voor de commissie van Beroep meldt Lia Kalis zich aan als vertegenwoordiger vanuit de Bosweg. Vanuit de Cattepoelseweg
wordt nog een lid gezocht voor de Commissie van beroep.
- Rob Hennemann meldt zicht aan voor de kascommissie.
- Voor de tuinkeurders meldt Jackie van Helfteren zich aan als reservekeurder.
- Eindredacteur Knollentuin Steffan Webel stopt. Saskya Kamps vervangt Steffan Webel..
 
6. Tuinreglement
Er is een voorstel ingediend voor het wijzigen van het tuinreglement. Uit de discussie komt naar voren dat het niet geheel
duidelijk wat de wijzigingen zijn. Daarnaast is er discussie over de gedoogbomen. Voorstel is dat er opnieuw naar het reglement
gekeken wordt en het bestuur met een nieuw voorstel komt. Een aantal leden biedt aan mee te kijken.
 
6. Wat verder ter tafel komt
Hier geen bijzonderheden
 
7. Rondvraag
Er wordt gemeld dat het hek bij de Parkweg, met name aan de achterzijde bij de scouting zeer slecht is.
 
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.



Jaarverslag 

Algemeen
In de zomer van 2021 bestond Volkstuinvereniging Arnhem uit 5 complexen in Arnhem-noord, met in totaal 392 tuinen.
 
De wachtlijst is tijdelijk gesloten om niet teveel mensen op de wachtlijst toe te laten -dit schept verwachtingen die in de praktijk
niet haalbaar blijken. Er staan momenteel 86 mensen op de wachtlijst waarvan 46 hun inschrijfgeld hebben betaald.
De laatste 365 dagen hebben zich nog 15 mensen gemeld voor de wachtlijst, in diezelfde periode kregen 21 wachtenden een
tuin aangeboden.
Voor bepaalde complexen is de wachttijd langer omdat er veel mensen zijn die graag op dat voorkeurscomplex een tuin wensen.
 
Bestuur
Door coronabeperkingen is het bestuur minder vaak bij elkaar geweest dan ingepland. Wel hebben er Zoommeetings plaats-
gevonden zodat belangrijke zaken toch afgehandeld konden worden.
 
In juni ’22 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 en van tuinders die al aantal maal een brief kregen van de tuinkeurig
vanwege achterstallig onderhoud of andere zaken.
 
Complexen
 
Het Parkwegcomplex draait al jarenlang vrijwel probleemloos. Bij 1 huurder is de huur opgezegd omdat er structureel te weinig
getuinierd werd.  Het overgrote deel der tuinders houdt de tuin echter goed bij en snoeit de bomen op tijd. Gezien het lage
aantal klachten dat de afgelopen jaren bij het bestuur is binnengekomen wordt geconcludeerd dat de Parkwegtuinder tevreden
is.
 
Cattepoelseweg 
Vorig jaar hebben 2 huurders hun tuin opgezegd. Bij een andere huurder heeft het bestuur de huur opgezegd omdat de tuin
structureel verwaarloosd werd. 
Dat betekent dat er maar liefst 3 tuinen weer beschikbaar kwamen in 1 jaar tijd. Voor zover is na te gaan een record voor dit
complex. 
Een tuinder meldde dat een onbekende alle blauwe pruimen van haar boom had geplukt. Triest dat dit gebeurt.  
Verder waren er geen bijzonderheden. 
 
Het gaat goed op de Bosweg
Over het algemeen liggen de tuinen er mooi bij. Er is wel een verschil tussen besproeide en niet besproeide tuinen maar dat is
nogal wiedes. Verwaarloosde tuinen  hebben we gelukkig niet, al zijn er wel een paar die de eerste tekenen van verwaarlozing
laten zien.
In het vroege voorjaar hebben we veel meidoorn en haagbeuk plantmateriaal gekregen van de Gemeente om de heg rondom
ons complex te verbeteren / te verdichten. Met hulp van een aantal tuinders zijn al de struikjes geplant.
In het voorjaar kregen we ook een plantenbibliotheek.
De zelf-drinker in de schapenweide is weer gemaakt. Hierdoor drinken de schaapjes weer “ons” water en hoeft de stadboerde-
rij niet langer met water te slepen. Ze hebben hun eigen watermeter en betalen natuurlijk hun eigen deel.  
 
In het najaar gaan we op de Bosweg een proef doen met het versnipperen van snoeihout. Als dit goed gaat en het financieel
voordeling uitpakt is het de bedoeling dat voortaan het snoeihout op alle complexen gehakseld gaat worden. Hoeveel het
hakselen kost weten we nog niet precies maar het scheelt de kosten van een grote vrachtauto om het hout af te voeren. De
houtsnippers blijven achter op het complex en kunnen door de tuinders gebruikt worden voor paadjes of mulching.
Hopelijk wordt volgend seizoen wat minder droog.
 
Braamberg Noord en Zuid
Marika van de Loo heeft Maurits Follender opgevolgd als complexvertegenwoordiger. De Braamberg heeft veel tevreden, en-
thousiaste tuinders. In februari ‘22 is een aantal tuinders een gemeenschappelijke tuin gestart met als doel om een ontmoe-
tingsplek voor tuinders te creëren. Het bleek toch een te groot project om naast de eigen tuin ook nog een gemeenschappelijk
stuk te onderhouden. Waarschijnlijk stopt het project miv. 2023.
 
De Kweek
Alle tuinen zijn in gebruik. Er is geen leegstand. Het verloop op de tuinen is laag. De wijze waarop de tuinders hun tuin onder-
houden is wisselend, dat wordt vooral zichtbaar bij de tuinkeuringen.



Keuringen 2021 Aantal verstuurde brieven

April 52

Juni 87

Augustus 110

November 50

Totaal 299

In verband met corona is de vrijwilligersgroep vorig jaar niet actief geweest, alleen als het individuele werkzaamheden betrof.
Lopende het jaar 2021 is er een begin gemaakt van het vervangen van de palen van de toegangshekken aan de buitenkant van
het complex en die vervanging is nog steeds gaande.
De palen worden vervangen op basis van urgentie. Het hout is tamme kastanje, er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de oude scharnieren.
Het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen is gelukkig laag. Vernielingen aan bezittingen van een tuinder hebben er wel
toe geleid, dat het buitenhek links aan het middenpad is verstevigd met nieuwe palen en prikkeldraad.
In 2021 is al het aanwezige asbest op de Kweek geregistreerd en indien nodig in het laboratorium onderzocht, de Gemeente
Arnhem heeft hier opdracht voor gegeven.
Het betreft hier alleen zichtbaar asbest, geen ondergronds onderzoek.
 
Tuinkeuringen
In 2021 zijn 4 keer de complexen gekeurd. Onderstaand in tabelvorm de resultaten:

 
Het is niet zo vreemd dat de keuringen in het late voorjaar en zomer de meeste opmerkingen opleverden. Voor veel tuinders is
het dan een probleem om het groeiend onkruid, struiken en bomen de baas te blijven. Bijkomende factor was de vele regen die
vorig jaar in het groeiseizoen viel. Alles groeide goed. Gelukkig haalden de tuinders in het najaar de achterstand in en hadden
de keurders in november veel minder op te merken.
Uit het aantal verstuurde brieven valt op te maken dat de keuringscommissie erg druk is geweest met de keuringen zelf en de
administratieve afhandeling er van.
Om het werk meer beheersbaar te maken is in 2022 het aantal keuringen teruggebracht tot 3 maal per jaar.
De meeste opmerkingen van de keurders gaan over te hoge bomen (deze mogen max. 3 meter hoog zijn) en struiken (max. 2
meter) en niet bijgehouden tuinen.
De keuringscommissie en het bestuur roepen iedereen op hier op te letten.  
 
Redactie Knollentuin
De Knollentuin verscheen zoals gebruikelijk elk kwartaal onder eindredactie van Saskya Kamps die het stokje heeft overgeno-
men van Steffan Webel.
 
Commissie van beroep
De commissie van beroep is 2021/2022 niet ingeschakeld.
 
Inkoopcommissie
Het bestuur heeft met BTV Elderveld afgesproken om de inkoop opnieuw gezamenlijk te organiseren. In het voorjaar van 2022
is er vanuit onze vereniging door 50 tuinders gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
 
Herziening tuinreglement
Het tuinreglement is uitgebreid onder de loep genomen en zal in de aanstaande ALV  in oktober 2022 in de vergadering inge-
bracht worden. Het nieuwe voorstel moet worden vastgesteld op deze ALV. Het reglement is een praktische uitwerking van de
regels uit het huurcontract van de gemeente Arnhem.
 
Website
Peter van der Gulden verzorgt de website.
 
Kamer van Koophandel
Het huidig bestuur is volgens de laatste regels (UBO) van de KvK ingeschreven.



2021/2022 Samenstelling bestuur en commissie

 
 
Bestuur
Voorzitter                         Martien Braune                      2024 (herkiesbaar)
Secretaris                         Iris Baijens                            (wil graag stoppen: vacature)
Penningmeester               Bernard van der Lugt             2023 (aftredend)
Alg.lid/secr. Tuinkeuring   Maarten van Rijbroek            2023 (herkiesbaar)
 
Wachtlijstbeheer                 
Margreet te Hietbrink
 
Complexvertegenwoordigers
Braamberg       Marika van de Loo
Bosweg            Frans Tijs
Cattepoelseweg         vacature        
(wordt nu ingevuld door Bernard van der Lugt en Maarten Rijbroek)
Kweek                 Bart Braune
Parkweg              Erik de Vries
 
Commissie van Beroep
Lid (CA) VACATURE!                           
Lid Kristie Jacobs (BR)   (Aftredend 2025)        
Lid Lia Kalis  (BW)   (Aftredend 2026)         
Lid Geer Vermeulen (KW)   (Aftredend 2022)         
Lid Trijnie Siddle-Bierman (PA )   (Aftredend 2022)  
 
Kascommissie
Rob Henneman
Alma Neijenhuis
 
Tuinkeuringscommissie
Emil Bosman / Annemiek Demon / Hilde Donia / Johan van Gilst / Jackie van Helfteren /
Rob Henneman / Jelle de Jong / Tamara Kho / Marika van de Loo
Marieli vd Lugt-Bak / Alma Neijenhuis / Jan Velthoen / Niek Ravensbergen
Maggie Ruitenberg / Ria Suntjens / Dorien Verheijden
 
Redactie Knollentuin
Saskya Kamps
 
Systeembeheer / website
Peter van der Gulden



In onze Knollentuin

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

www.editoo.nl

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, 06-10750179
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, 06-50478618

Aanhanger

De vereniging beschikt over een eigen
aanhanger voor vervoer van bouwmate-
rialen, afval en mest.
Beheer aanhanger: Erik de Vries, com-
plexvertegenwoordiger Parkweg

Secretariaat

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.
 

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 redac-
tie@volkstuinarnhem.nl
Inleveren vóór 1 maart / 1 juni /1 septem-
ber / 1 december

Water

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

Inschrijven nieuwe leden

Op dit moment is de wachtlijst gesloten
voor inschrijving van nieuwe kandidaat--
tuinders. Lid worden kan wel via de
website en kost 25,- per jaar.
Leden ontvangen het verenigingsblad.

Wie Wat Waar?

Koemest

Erik Wijers 06 139 329 68
Gerard Meeuwsen 06 265 872 90

Tuinkeuringen

Er zal dit jaar 3x een keuring plaatsvin-
den, de periodes van deze keuringen
zijn:
13/05-23/05
29/09-12/09
28/10-8/11
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