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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 14 mei
Plantjesmarkt
Zaterdagavond 26 juni 20.30 uur
Midzomeravondparty Voorplein

Zaterdag en zondag 16-17 juli
Open Tuindagen

Dinsdag 25 oktober 20.00 uur
Algemene Ledenvergadering

Hotel heeft eerste
gasten
Het insectenhotel op het voorplein heeft
zijn eerste gasten mogen ontvangen. In een
aantal gaten verdwijnen geregeld metsel
bijen.
Het bewijs daarvoor kun je zien in het
demonstratiekastje links op het insecten
hotel: doe het voorzichtig open en zie hoe
de bijtjes hun kamers hebben ingericht!
Elke ei heeft zijn eigen kamer en als het
buisje vol zit met eitjes, dan sluit de met
selbij het af met een gemetselde deksel.
Als alles goed gaat vreten de larven zich
uiteindelijk door de lagen heen en verlaten
na een genoeglijk verblijf ergens in de
zomer het hotel.
Evert van Huijssteeden

Biologieles Bosbeekschool
De 5de groepers van de Santpoortse
Bosbeekschool zijn elke donderdagmid
dag weer op hun praktijktuin te vinden. Er
wordt niet alleen gezaaid en gewied, maar
ze doen ook onderzoek naar bijv. bodem

diertjes en kikkers. Een mooiere biologie
les kan je niet bedenken! De schooltuin
wordt onderhouden door leerkrachten,
ouders en tuinders van de NVT-groep.
Neemt u eens een kijkje!
DS

De Groene vingers van Ben Roest (Hazelaarlaan 24)
op z’n plaats zou blijven. Boven de kelder
werd een vloer gelegd van marmeren te
gels. De temperatuur in de kelder heeft
een constante waarde van 10-12 graden,
mooi om een flesje wijn weg te leggen.
Het oude huisje werd tijdens de bouw
stukje bij beetje afgebroken.
Andere technische voorzieningen: een

Toen WZZO aan de Vondelweg moest
verhuizen naar de nieuwe plek in de Hek
slootpolder, besloot Ben naar ZWN over
te stappen. Het pionierswerk op een
omgeploegd weiland sprak hem niet zo
aan. Veertien jaar had hij er bij onze zus
tervereniging opzitten en is inmiddels bij
ons al jarenlang een vertrouwd gezicht.
Een tuintje naar zijn zin was snel gevonden;
het huisje voldeed echter in het geheel niet
aan de eisen van Ben, een professioneel
timmerman. Na veel denk- en rekenwerk
kwam er een fraai vila’tje op papier te
staan. Rond het oude huisje werden 18
palen beton gestort, daarop de vloer en
wanden met een spouw van ongeveer 5
cm. Ramen (tuimel-kiep) en deuren vol
doen aan de hoogste eisen. Toen hij de
vloer wilde storten, werd het idee geop
perd om, nu hij toch bezig was, gelijk maar
een kelder aan te leggen. Makkelijker ge
zegd dan gedaan. Een kelderbak zou zo
maar in het grondwater kunnen gaan
drijven en grote schade aan de vloer kun
nen aanrichten. Berekeningen wezen uit
dat bij een keldervloerdikte van 30 cm en
een wanddikte van 15 cm de kelder netjes

volautomatische beregeningsinstallatie en
diverse in de tuin verspreide stopcontac
ten, makkelijk als je je heg electrisch wil
knippen. Dan moet je natuurlijk wel
stroom hebben; in het huisje is een speci
ale aggregaatkamer. De accu voor de
startmotor wordt geladen door een zon
nepaneel op het dak.
Ben heeft een voorliefde voor bijzondere
groente- en fruitsoorten. Zo staan er 2
laagstam perenbomen met het voor mij
onbekende ras “Nasipeer of Chinese
peer”. Deze peren zijn aan de buitenzijde
wit en worden veel op de Oosterse markt
in Beverwijk aangeboden. De bomen van
Ben bloeien dit jaar voor het eerst en hij
kan niet wachten tot het eerste peertje
zich laat zien. Op de erfafscheiding staan
een serie opvallende bessenstruiken. Bij

zonder omdat er heel lange, regelmatige
bloemen aanzitten. Dit is de "Red Poll",
een aalbes die je hoogstzelden aantreft.
Verder staat er in zijn tuin een grote
Boysenberry. Een kruising tussen een
braam en framboos. Deze vruchten wor
den veel gekweekt in Australië en Nieuw
Zeeland. Ben is getrouwd met een Françai
se, spreekt de taal vloeiend en heeft een
voorliefde voor Frans fruit. Zo staat er een
Bigarot de Napoleon, een boom met
oranje kersen met een rood wangetje.

Verderop staat een pruimenboom: Mira
belle de Nancy. Maar er staan ook oerhol
landse appelbomen zoals de Notarisappel,
Sterappel en Goudreinet.
We zien ook Aspergebedden en Artisjok
ken. De tuin ligt er prachtig bij. “Het is
veel werk, maar een tuin geeft ook veel
energie”. Ben is al een tijdje ernstig ziek,
maar dat merk je absoluut niet aan hem.
Nooit zal je hem horen klagen. Volop
geniet hij van de bijzondere dingen in zijn
tuin; “Gewone zaken koop ik wel bij de
groenteboer!”
Dick Saher

Aan de nieuwe "table de pays" op het terras is het
goed toeven. Het blad is door .Bart Tromp ge
maakt van steigerdelen die door John Engelchor
werden geleverd.
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Los Zand...
Sta elke keer weer verbaasd hoe snel
die enorme berg die de gemeente
Haarlem, in al z'n gulheid op het
voorplein heeft gestort, is verdwenen.
Of het nu zand is of houtsnippers,
binnen 12 uur is de laatste korrel en
snipper naar een tuin afgevoerd en is
Flip Henstra voorzien van een volle
portemonnee. Het geld komt overi
gens ten goede aan de verfraaiing van
het complex.

Smeerwortel
Symphytum officinale
In vroeger eeuwen wist men voor elke kwaal wel een plant in bos of veld te vinden. In
de wat natte weilanden en langs sloten en plassen groeit de smeerwortel die werd
aangewend bij botbreuken en open wonden. Vooral bij het laatste ongemak bleek de
wortel van de smeerwortel een prima middel. Nog steeds worden hiervan compressen
gelegd op zogenaamde "open benen". De bladeren en de bloemen, wit, lila en geel
worden niet gebruikt; het gaat om de wortels, die je in reformwinkels in gedroogde
vorm kan kopen. Maar ook in onze tuinen kom je ze meer en meer tegen. Het zijn
stevige, forse planten die het in ons natte poldertje prima doen. Mocht u tot het maken
van een zalf overgaan; leuk voor de Open Tuindagen...

Er zijn nog diverse tuinders die tussen
asfaltlaan en grasstrook een scheef
gezakte band (stoeprand) hebben
liggen. De vereniging heeft, om de
ruimte tussen laan en band op te vul
len, koudasfalt op voorraad.Let wel
op bij het eventueel rechtzetten van
de band dat er geen ruimte ontstaat
onder de laan.
Het ligt voor de hand; de wilgenhut
op het speeltuintje is niet alleen leuk
om er in te zitten, maar ook om er
lekker op te klimmen! Het gevolg is
dat takken uit hun verband raken en
de hut scheefzakt. Een treurig gezicht!
Wilt u in voorkomende gevallen de
kinderen hier op aanspreken?
Er worden zo af en toe opmerkingen
gemaakt over het niet naleven van
de reglementen. Veelal zijn het
nieuwe tuinders die in hun enthousi
asme dingen realiseren die niet zijn
toegestaan. In alle gevallen geldt dat
als daar overlast door ontstaat de
tuin- of bouwcommissie bij u langs
komt om een praatje te maken. Of
het nu gaat om het maken van een
hekwerk, het verbranden van tuinafval
of het aanleggen van een vijver, kijk
eerst even in het tuin- of bouwregle
ment. Of overleg met het bestuur.
Is Rein weer onder ons? Op een tuin
aan de Singellaan werd slechts de kop
van een eend aangetroffen; de romp
was kennelijk meegenomen richting
hol. Is ZWN jachtgebied of
woongebied?

Tiny Groot al weer in de blommetjes!? In de winkel kreeg Tiny uit handen van de voorzitter een fraaie
bos tulpen. Niet om haar te bedanken voor het vele werk dat zij als voorzitter van de Winkelcommissie
heeft gedaan. Dat gebeurde immers op de jaarvergadering. Zij kreeg complimenten, net als de andere
dames van de kantinecommissie (Gonny, Wil, Tineke, Patricia, Sjoeke en Hetty) voor de zeer geslaagde
opstartperiode van de kantine nieuwe stijl (de zg. huiskamerkantine). Alle bezoekers zijn enthousiast over
de sfeer, de bediening en de kwaliteit van het bak- en kookwerk. Hartelijk dank voor jullie inzet!!

Op de repeteer: al het afval, of het
nu van de tuin afkomstig is of uit uw
huisje, dient zelf verwerkt te worden.
Composthoop of vuilniszak dus.
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LEVEN OP HET
HENSTRAPLEIN

Flip doet niet alleen in oud papier, maar ook in lezenswaardige boeken...

Stil en verlaten...

Opeens is het voorplein bevolkt door 5de groe
pers van de Bosbeekschool!
Menno na een ontspannend uurtje tuinieren...

De gemeente is langs geweest! Tous en Aad zijn er
snel bij...
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Els Vos sluit de oppasmiddag af...

Bert Vrenegoor bezig als dakdekker van het
"insectenhotel"

Max en zijn klas
genootjes bij oma
op de tuin...
Groep 1 en 2 van basisschool "Het
Anker" brachten op 2 april een be
zoek aan mijn tuin.In die klas zit onze
kleinzoon Max. Op school hielden ze
zich een paar weken bezig met : “De
natuur”.
De aanleiding van het bezoek was het
gesprek dat de juf had over: hoe
groeien planten? Wat hebben ze no
dig? “Water” was het antwoord. Wa
ter uit de lucht, de regen, maar Max
vertelde dat je ook water uit de re
genton kon laten lopen in een gieter.
“Zo’n regenton staat bij mijn oma op
de tuin!”
Die regenton kwamen de kinderen
die ochtend bekijken!Verder konden
ze van alles te weten komen over in
secten die in een hotel slapen, over
bloembollen, over de Pimpelmees in
de nestkast, over planten water geven
in de kas enz. enz. Het werd een ge
zellige ochtend, met limonade en zon
nebloemzaadjes om mee naar huis te
nemen.
Feya van Bekkum (S19)

Een bijenzwerm!!!
Daar hangen dan zo’n 25.000 bijen. Een
gevolg van een overbevolkte kast. In de
winter waren het er 10.000 die door de
koningin en het aanslepen van voer door
de werksters, uitgebreid zijn tot 50 à
60.000 bijen. Ja, dan wil je wel verkassen,
zeker ook omdat er inmiddels jonge ko
ninginnen zijn, die graag voor zich zelf
willen beginnen. De oude koningin is wijs
en verlaat de kast met de helft van haar
onderdanen. Een paar verkenners hebben
inmiddels in de buurt een gunstig plekje
gevonden, bijv. bij u onder de dakgoot. Een
bij is een huisdier en kan dus niet zonder
de zorg van de mens. Sommige mensen
bellen de brandweer. Een tuinder van
ZWN belt zijn eigen imker. Dat is Henk
van Schagen, (H18) tel. 538 53 41 DS

Omdat de vloer van de winkel in onderhoud is,
doet de loods tijdelijk dienst als zodanig. Dirk
komt even binnenfietsen voor een boodschapje
terwijl Jacques en dienstdoend winkelemployee
Kees enigszins afkeurend toekijken.

Open Tuindagen
Half juli organiseren we weer deze
gezellige happening. Deze keer in de
sfeer van de jaren dertig. Gezellig pof
fertjes eten of een gebakken visje uit
de viskraam. Natuurlijk zijn er ook
leuke activiteiten voor de jeugd in het
Kruydhuys en zijn er kraampjes met
2e hands spulletjes. Iedereen is
welkom!

Bieslook

't Kruydhuys
In de bak voor het 't Kruydhuys staan weer
allerhande kruiden, bijvoorbeeld Selderij,
Venkel, Hyssop, Basilicum, Salie, Citroen
tijm, Citroenmelisse, Citroenverbena,
Smeerwortel, Wondklaver en Dragon.
We zouden graag de volgende soorten nog
willen bijplanten: Bieslook, Kamille, Lieve
vrouwe bedstro, Koriander, Dille, Laven
del, Rozemarijn en Fenegriek. Mocht u een
plantje overhebben; graag!
Heeft u voor een bepaald gerecht een
specifiek kruidje nodig, schroom niet en
kom knippen!
DS
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Drie Leden van Verdienste!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart was alles in gereedheid ge
bracht om wel drie tuinders tot Lid van Verdienste te benoemen. De door Joke
ontworpen oorkondes lagen klaar, de fraaie boeketten stonden in het water.
Hoewel het bestuur het aardig leek de drie heren te verrassen, hadden we ze
toch vriendelijk doch dringend verzocht de vergadering te bezoeken. Maar helaas!
Door omstandigheden moesten ze verstek laten gaan. De volgende dag werden
ze door de voorzitter van hun tuin geplukt en uitgenodigd om een kopje koffie in
de kantine te komen drinken. Veel publiek was er natuurlijk niet, maar de bloe
men en de oorkondes werden met dank aangenomen en er werd nog even gezel
lig nagebabbeld. Piet Honkoop is al heel lang lid en heeft in die tijd veel voor de
vereniging betekent. Om slechts een paar zaken te noemen: krantjes rondbren
gen, tegelpaden aanleggen, in de krantenloods werken, penningmeester geweest
en laatstelijk een compleet verwilderde tuin aangepakt. Dit laatste deed hij samen
met Henk van Schagen die daar zo aan het buffelen was dat zijn klompen het bega
ven. Henk hielp mee bij het maken van een fundatie voor het achterhek en het
naambord. Hij gaf een workshop en is nooit te beroerd andere tuinders te helpen
bij zware klussen. De derde is Flip Henstra. Veel hoeven we over hem niet te zeg
gen, iedereen kent hem van de krantenloods. Duizenden en duizenden kilo's oud
papier zijn de afgelopen jaren door zijn handen gegaan. Zelfs met een arm in het
gips zorgde hij voor de verwerking, dag na dag, van het aangeleverde papier. Het
geld dat dat opleverde is terecht gekomen in een speciaal fonds en is ten goede
gekomen aan ZWN en dus aan alle leden. Alle drie heel hartelijk dank voor de
getoonde clubliefde!
DS

Piet Honkoop verzorgt (haaks, vlak en op maat!)
de heg van een medetuinder.

Waarom doet ie 't niet?
Het gebeurt ons allemaal wel eens; je ziet
ergens (van bouwmarkt tot megatuincen
trum) een prachtig bloeiend plantje, plant
het met liefde in je tuin en vervolgens
kwijnt het weg. Wat een ondankbaar ding!
Het ging natuurlijk mis bij de overstap van
kwekerij naar volkstuin. Niet gewend aan
zeewind, kleigrond en nattigheid heeft het
de strijd opgegeven. Als je beslist planten
wil kweken die een hekel hebben aan onze
omstandigheden, dan zal je daar iets aan
moeten doen. Een Rhododendron wil dus
een zure grond om z'n wortels. Dat wordt
een mengsel van kalkvrij zand, compost en
turfmolm. Beter is natuurlijk planten uit te
zoeken die zich op z'n plaats voelen in onze
tuin of die het weinig uit maakt waar ze
terecht komen. (Een aardappel zal het
overal wel doen)
Deze planten houden van een calciumrijk
dieet:
- Buxus
- Duifkruid, Scabiosa
- Goudenregen, Laburnum
- Lavendel, Lavendula
- Marjolein, Origanum
- Taxus
- Tijm, Thymus
- Veldesdoorn, Acercampestre
- Verfbrem, Genista
- Wijnrank, Vitis
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- Amerikaanse sering, Ceanothus
- Bosrank, Clematis
- Kerstroos, Helleborusniger
- Hersthooi, Hypericum
- Blauwe regen, Wisteria

Flip Henstra (hoeveel ZWN-gevoel wil je hebben?)

Dit zijn de zuurliefhebbers:
- Azalea, Rhododendron
- Bosbes, Vaccinium
- Brem, Cytisus
- Camelia, Camellia
- Den, Pinus
- Dopheide, Erica
- Gagel, Myrica
- Japanse esdoorn, Acerpalmatum
- Lepelboom, Kalmia
- Lupine, Lupinus
- Parelbes, Pernettya
- Rhododendron
- Rotsheide, PierisSkimmia
- Struikheide, Calluna
- Blauwe Hortensia
Maak eens een rondje over ons mooie
park en stel vast welke planten probleem
loos zullen "aarden". Zie je ergens een
rijkdragende Cydonia oblonga, die bij jou
al drie keer ter ziele is gegaan, vraag dan
aan de eigenaar waar 'm de kneep zit!
Veel succes!
Dick Saher

Christa en Henk van Schagen

Los Zand....
Tuinier voor je plezier. Of tuinier om
in een plezierige stemming te geraken.
Is je tuin een last, dan wordt het tijd
dat je past.
Een tuin huur je voor een kalender
jaar. 1 maand opzegtermijn.
Als het Algemeen Werk op een zater
dagochtend flink heeft aangepakt, dan
zou je willen dat ze en passant ook
nog even een tuintje met achterstallig
onderhoud hadden meegenomen...
Ons park ziet er zo veel fraaier uit, als
ook de borders, het grasstrookje en
de heg worden bijgehouden.
Heerlijk in je vrije weekend van je
rust genieten. Dat kan! Tot 30 sep
tember blijven de aggregaten uit.
Geen herrie, geen benzinedampen.
Op werkdagen ook verboden tussen
11 en 16 uur!

De tuinders die de winkel draaiende houden: Flip, Tiny, Hans, Tous, Jan, Jacques en Kees.

Een van onze tuinders heeft het al
mogen meemaken: € 70,-- boete voor
het parkeren op de Slaperdijk bij de
achteringang. Let op de nieuw ge
plaatste borden!!
De Dahliatuin is door de tuinders van
het Algemeen Werk volgezet met
knollen van het vorige jaar. Ze heb
ben in de winkel, bij een temperatuur
van net boven nul graden, de winter
goed doorstaan. We hopen in juli-au
gustus weer te kunnen genieten van
een rijk kleurenpalet.
Mogen alleen kinderen meedoen aan
de Zonnebloemwedstrijd deze zo
mer? Nee, iedereen kan zich op de
kaart zetten als topkweker! Spit een
metertje grond om, verrijk (volgens
geheim recept) het plantbed en jaag
de giganten de aarde uit!
Ooit belde een omwonende de
brandweer met de melding dat er
brand was bij ZWN. Waar dikke
rook is, is een groot vuur. De brand
weer rukte uit en presenteerde de
rekening. Een ijverige tuinder ver
brandde zijn tuinafval. Hoestend ver
dwenen zijn buren naar huis...

Kinderen van families Eveleens en Sapourides op het vluchtheuveltje in de speeltuin.
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Een echte ZWenner...
Enige jaren geleden kocht ik in Boskoop een Ribes odoratum. De gewone, rode
Ribes (sanguineum) ruikt apart; sommige mensen denken aan kattepis. Anderen
zeggen: heerlijk kruidig. Z'n zus, de odoratum, is zelfs een nog pittiger tante. De
gele bloemen ruiken sterk naar nootmuskaat, uitgesproken lekker. Helaas heeft
de struik net wat te veel schaduw, want veel bloemen komen er tot op heden
niet aan. En de bloemen diè er op zitten, snuif ik helemaal leeg... Het blad is in de
herfst vlammend rood. Zeer de moeite waard!
DS

De natuur kijkt niet op een zaadje meer of minder.
De Iepen langs de Singel hebben het water onder
een laag "dubbeltjes" verborgen; oa. de kikkervisjes
leven tijdelijk in duisternis.

Gemoedelijk met collega-tuinders een eitje tikken!
De kinderen kregen een leuk paasbroodje en, de
zon deed bijna de kaas smelten! Dames van de kan
tine: bedankt!

Nieuw georganiseerd, gelijk een succes: de Paasbrunch!

Tineke Hurkmans, naast een charmante gastvrouw,
ook keukenprinses.
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ZWN

Natuurlijk!

In deze vaste rubriek houden we
jullie op de hoogte van alles wat met
natuurlijk (moes)tuinieren te maken
heeft. De komende tijd zullen we
veel aandacht besteden aan de
voortgang van het Keurmerk Na
tuurlijk Tuinieren.
Waarnemingen februari –april
In februari en maart was een groep Sijzen
druk in de weer in de Elzen. Helaas vond
er één de dood in een grote smalle bak
met water. Leeggooien dus die bakken of
afdekken. Tussen de Sijzen zaten soms
Puttertjes, Barmsijzen en Kepen. Zo in het
vroege voorjaar waren de Sneeuwklokjes
en Winterakonieten de eerste planten die
het voorjaar aankondigden. In maart
stonden op diverse tuinen de Sleedoorns
al prachtig wit te bloeien. En door het
warme voorjaar bloeiden ook de Mei
doorns opvallend vroeg.
Eind februari zag ik uit de aarde een zwart
kontje steken met een lange staart: het
bleek een Woelrat te zijn. Dit is zoals de
naam doet vermoeden geen rat, maar een
grote woelmuis.
In de brede sloot langs de Singel en nabij
het gemaal zwommen in deze tijd regel
matig Grauwe Ganzen, Aalscholvers en
Krakeenden. Twee paar Meerkoeten
bouwden er hun nest. Een nest werd ook
gemaakt door een Merel in de kersverse
takkenwal bij de heemtuin, waaruit maar
weer blijkt hoe belangrijk takkenwallen
kunnen zijn voor dieren.
April begon op de 2e met twee cirkelende
Ooievaars boven ons volkstuinenpark; we
hebben toch geen geboorte gemist? In de
loop van april verschenen weer de eerste
Padden en Bruine Kikkers en later de 
Groene Kikkers. Vanuit Afrika kwamen de
eerste Boerenzwaluwen. Het lijkt erop dat
ze gaan broeden bij onze buurman hobby
boer Ger. Ook vanuit het zuiden kwa
men zangvogels zoals Fitis en Zwartkop.
Bijzonder is dat ook de Tuinfluiter en de
Braamsluiper nu al wekenlang zingen. De
Braamsluiper, de naam zegt het al, broedt
in dicht stuikgewas. Blijkbaar voldoet ons
volkstuinenpark en zijn er voldoende
struiken om in te broeden.
Vlinders
Dit jaar letten we extra op de vlinders. De
eerste vlinders werden eind maart gezien:
Gehakkelde Aurelia, Citroenvlinder en
Kleine Vos. Pas eind april nam het aantal
vlinders toe, dankzij het warme en droge
weer (zie eerte figuur). In deze periode
werden veel Kleine Koolwitjes gezien en

op beschutte en beschaduwde plekken
ook Bonte Zandoogjes. Begin mei staat
het totaal op 11 soorten (zie figuur 2).

De vlindervoorspelling voor de komende
maanden: let in mei vooral op het Boom
blauwtje en het Landkaartje. In de Tuin
fluiter 2011, nr. 1 is een vlinderkaart op
genomen, om de soorten te kunnen her
kennen. Deze zit ook in het logboek in de
kantine. Juni is een rustige tijd voor vlin
ders, maar vanaf half Juli vliegen er weer
veel, vooral witjes, Kleine Vossen en
Atalanta’s.

Ontwikkelingen rond het Keurmerk
Op zaterdag 2 april 2011 hebben maar
liefst 24 tuinders deelgenomen aan de
workshop “natuurlijk tuinieren in de
moestuin”. Deze workshop is onderdeel
van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. Onder de deelnemers waren
ook drie dames van onze buurvereniging
"Wie Zaait Zal Oogsten". Marie-José
Meertens van het AVVN gaf een inspire
rende en prikkelende presentatie in de
kantine, die menige tuinder aan het denken
zette. Moestuinieren is eigenlijk het mana
gen van de natuur. Manieren om de
groenten in je tuin te begeleiden zijn:
vruchtwisseling, wisselteelt en composte
ren. Na een korte pauze wachtte een
heerlijke zon ons op in de natuur/school
tuin. Daar liet Marie-José ons de praktijk
zien. Hoe bouw je een composthoop op,
hoe maak je brandnetelgier. Bovendien
heeft ze met enkele proefjes laten zien hoe
het met onze grond staat. En nu al die
opgedane kennis in de praktijk brengen…
Dit voorjaar is druk gewerkt aan de inrich
ting van een heemtuin tussen de ingang
en de kantine, jullie hebben de eerste re

sultaten daarvan kunnen zien. Er is een
paddenpoel gegraven en er zijn nieuwe
takkenwallen aangelegd. Van de Stads
kweektuin konden we inheemse planten
soorten betrekken, zoals watermunt, ruig
klokje en handstong. Die zijn inmiddels
geplant. Neem gerust een kijkje in deze
nieuwe heemtuin.
De wilgenhut is tijdens een van de
werkochtenden weer voorzien van nieu
we takken en versterkt. Inmiddels lopen
de staanders uit en wordt de hut langzaam
steeds groener.
Op de natuur- en schooltuin op de
Maluslaan 2 heeft de Bosbeekschool ge
zorgd voor frisse groentevakken met veel
kleine groenteplantjes. De door Henk van
Schagen vakkundig gesnoeide appelboom
doet het weer veel beter en ook de door
wethouder Divendal tijdens het 75-jarig
jubileum geplante perzik doet het goed.
Aan de muur van de winkel is een mus
senhotel opgehangen, een flat van drie
verdiepingen, die mussen moet verleiden
om te gaan broeden.
We lichten alvast een tipje van de sluiter
op als het gaat om de informatiepanelen
die verspreid over ons volkstuinenpark
komen te staan. Op deze panelen is be
knopt informatie te vinden over inheemse
planten en dieren op ZWN. De opening
gaat plaatsvinden tijdens de Open Tuinda
gen. Om jullie lekker te maken bijgaand
een voorbeeld van zo’n infopaneel.

In de kantine ligt een logboek natuur.
Schroom niet om daarin al je waarnemin
gen van planten en diren op te nemen.
In de Telegraaf was te lezen dat emelten
dit voorjaar veel schade aanrichten op
gazons en grasvelden. Dit zou komen door
de gunstige omstandigheden in winter en
voorjaar. In december lag er een sneeuw
dek waardoor er geen uitdroging was van
larven en door het droge voorjaar kruipen
de larven dieper weg. Hierdoor zijn ze
lastiger te bereiken voor vogels. Hebben
jullie daar al iets van gemerkt?
Evert van Huijssteeden
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Vergeten groente: Teunisbloem
Oorspronkelijk komt de Teunisbloem uit Amerika, maar al eeuwen komt deze op veel plaatsen in Europa voor.
Het is een plant van zandige gronden, die vooral in onze duinen algemeen voorkomt. Kenmerkend is dat de gele
bloemen pas 's avonds open gaan en dan ’s nachts bloeien. Overdag zijn de bloemen gesloten. Ze worden door
nachtactieve insecten bestoven.
In de keuken
Op ons volkstuinenpark staat de Teunisbloem in menige tuin als sierplant. Wist je echter dat de Teunisbloem
ook als groente is te gebruiken? De knollen zijn lekker en doen denken aan ham. In Frankrijk heten deze knollen
daarom "Jambon Végétal", met andere woorden vegetarische ham. De knollen kunnen gesnipperd in de soep
worden gebruikt. Ook kan het, na 10 minuten koken, in plakjes gesneden door gerechten zoals pasta worden
gedaan.
Uit de zaden van de plant wordt olie gewonnen. Deze is rijk aan onverzadigde vetzuren. Door de bijzondere
samenstelling kunnen ontstekingen in het lichaam gunstig worden beïnvloed. Het werkt tegen o.a. huidschilfers,
psoriasis, hooikoorts, reuma, hart- en vaakziekten.
Kweken
Zaden kunnen van het late voorjaar tot de vroege zomer in de volle grond gezaaid worden. Na opkomst uitdunnen of verspenen
tot op 20 cm afstand. Uit het zaad groeit in het eerste jaar een rozet laag op de grond. Op voedselrijke grond, zoals bij ZWN,
wordt ze gemakkelijk weggeconcurreerd door andere soorten, dus je moet in het begin wel wieden. Oogsten vanaf oktober. Rooi
de vertakte knollen, maar laat er ook een paar zitten voor de prachtige bloei in het volgende jaar, want pas in het tweede jaar komt
de Teunisbloem tot bloei.
Marianne Willems

Drie soorten koolwitjes op ons volkstuinenpark
De hele zomer zie je ze door de tuin
dwarrelen: koolwitjes. Maar wist je
dat er drie soorten zijn? Opletten
dus. Voor de moestuinder betekent
een koolwitje wel het risico op scha
de aan koolgewassen. Dat komt niet
door de vlinder, maar wel door zijn
rupsen, die zich graag een weg banen
door de koolbladeren.
Soorten
De drie soorten die je kunt zien zijn het
klein koolwitje (bovenste foto), het groot
koolwitje (midelste foto) en het klein geaderd
witje (onderste foto).

Het kleine koolwitje heeft op de boven
kant een kleine driehoekige vage zwarte
puntvlek, het wijfje heeft twee zwarte
vlekken bovenop elk van haar bovenvleu
gels, het mannetje heeft slechts één vlek.
Het groot koolwitje is ongeveer twee cm
groter (in spanwijdte). Ze hebben op de
bovenkant van de voorvleugel een duide
lijke zwarte randvlek die zich uitstrekt van
de top tot over de helft van de vleugel.
Het wijfje heeft zowel op de bovenkant als
op de onderkant van de voorvleugel twee
duidelijke zwarte stippen. Bij het mannetje
ontbreken deze stippen op de bovenkant.
Het klein geaderd witje is ongeveer zo groot
als een klein koolwitje. Opvallend zijn de
aders op de onderkant van de achtervleu
gel die grijsgroen zijn bestoven. De zwar
te vlek in de vleugelpunt loopt geleidelijk
naar beneden toe en eindigt niet in een
rechte lijn.
Voorkomen
Alle drie de witjes zijn (zeer) algemeen en
ze stellen geen specifieke eisen aan hun
omgeving. Waardplanten (waarop de eie
ren worden gelegd) zijn in het vroege
voorjaar Judaspenning en Herderstasje en
later in het jaar allerlei koolsoorten, maar
ook de Oostindische kers en meldes. De
vlinders voeden zich met de nectar van
een brede serie planten zoals vlinder
struik, Sedum, klaver, asters, munt en
paardebloem.
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Schade bestrijden
De rupsen kunnen door hun vraat een
plaag vormen bij de teelt van kool. Soms
blijven alleen de zware nerven van de
koolbladeren over. De rups weert zich
tegen vijanden door uit de koolplanten
zwavel in zijn lichaam op te slaan in de
vorm van glucosinolaten.
Er zijn enkele manieren om schade door
de rupsen van witjes te voorkomen of
verkleinen: 1) spuiten met biologische
middelen (op basis van pyrethrum) op
geregelde tijdstippen, 2) men kan de eitjes
stuk knijpen zodat ze zich niet tot rups
kunnen ontwikkelen en 3) beter voorko
men dan genezen: overdek de koolgewas
sen met dun vliesdoek om de eileg te
voorkomen; door de afschermende laag
krijgen de koolwitjes geen kans om zich te
vermenigvuldigen.
Daarnaast zijn er nog natuurlijke factoren
die helpen: 1) geef de ruimte aan de vijan
den van de rupsen: de sluipwespen. Deze
zet haar eitjes in de rups af, de larven eten
de rups van binnenuit op, 2) hoge tempe
raturen remmen de ontwikkeling van de
larven af; daarnaast veroorzaakt veel
regen ook hoge sterfte en 3) bepaalde
vogels, egels en andere insecteneters be
horen tot de natuurlijke vijanden van de
rups.
Polifinario

Van de bestuurstafel - zomer 2011
Voorbereiding Open Tuindagen
2011
U merkt er misschien nog niet zoveel van,
maar de voorbereidingen voor de Open
Tuindagen op zaterdag 16 en zondag 17
juli zijn inmiddels in volle gang. Het thema
van deze dagen is het 80-jarig jubileum van
ZWN en er zijn veel leuke activiteiten te
verwachten. Wilt u meehelpen om deze
dagen tot een succes te maken, dan zien
we uw aanmelding graag tegemoet.
Geluidsoverlast
Vanaf 1 mei tot en met 30 september is
het op zon- en feestdagen en op de ove
rige dagen tussen 11.00 en 16.00 uur niet
toegestaan om gebruik te maken van
motorpompen en stroomaggregaten of
door motoren aangedreven machines,
uitgezonderd machines die eigendom zijn
van de vereniging. Een vriendelijk verzoek
om u hieraan te houden, zodat er geen
overlast ontstaat.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering werd op
29 maart jl. weer goed bezocht. Namens
het AVVN was ook de heer R. Bouman
aanwezig. Het was een prettige vergade
ring, het verslag vindt u elders in deze
Tuinfluiter.
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
In 2010 is het Plan van Aanpak opgesteld.
In april heeft het bestuur de stand van
zaken doorgenomen met Evert van Huijs
steeden van de commissie Natuurvriende

Marie-José Meertens van het AVVN vertelt in een
volle kantine over de geheimen van natuurvriende
lijk moestuinieren.

lijk Tuinieren, die de voortgang bewaakt.
Het plan ligt goed op schema. De onlangs
gehouden workshop over Natuurvriende
lijk Moestuinieren werd goed bezocht en
was een groot succes. Binnenkort worden
op het tuincomplex ook informatiepane
len geplaatst. Van het AVVN heeft ZWN
nog een mooie Natuurjaarplanner gekre
gen, die een ereplaats heeft gekregen in de
kantine.
Voorjaarsevenement Stadskweektuin
Dit jaar heeft ZWN wegens gebrek aan
menskracht niet deelgenomen aan het
voorjaarsevenement. Het lukte helaas niet
om de bezetting voor de beide dagen
samen met de andere volkstuinverenigin
gen rond te krijgen. In het najaar zal beke
ken worden of het zinvol is om dan wel
deel te nemen.
Schoffeltuinen
De schoffeltuinen blijken niet te voldoen.
Kandidaat-tuinders konden op een kwart
tuin beginnen. Dit gaf ze de mogelijkheid
om uit te proberen of het tuinieren goed
beviel en het bestuur kon beoordelen of
de kandidaten serieus genoeg waren om
ook een hele tuin te kunnen onderhouden.
Twee schoffeltuinen zullen door de tuin
commissie worden samengevoegd naar 1
halve tuin, waar ook een tuinhuisje of een
kasje geplaatst mag worden. De andere 2
kwart tuinen zijn op dit moment nog
verhuurd.

Ledenmutaties, tot
1 mei bijgewerkt
Nieuwe inschrijvingen wachtlijst:
26-02-2011: Louis de Boer
06-03-2011: mw. Ineke van Bekkum
06-03-2011: Rik Janssen
11-03-2011: mw. Angela Eveleens-Collé
26-03-2011: Matthew Fullalove
02-04-2011: mw. Blaga Rooijers
02-04-2011: Leon Smits
02-04-2011: mw. Cara Crisler
02-04-2011: Tjeerd Menger
11-04-2011: Mark Broos (donateur)
12-04-2011: mw. Anita Rensenbrink
23-04-2011: mw. Floor Quirijns
Op 1 mei 2011 telde de wachtlijst 19
kandidaten.
Mutaties:
L2C: tenaamstelling gewijzigd naar mw.
Liesbeth Cluistra
Opzeggingen:
Piet van Emmerik (donateur)
Dhr. W. Bulens (donateur)
Mw. Anita Rensenbrink (H15)
Martin Broekman (B20)
Uitgegeven tuinen:
B9: mw. Blaga Rooijers
H3: mw. Ineke van Bekkum
H8z: mw. Ilja Harmsen-van Wijk
H15: Louis de Boer
H19: Marcel v/d Scheur
H29: Rik Janssen
M8: mw. Angela Eveleens-Collé

Hoe zet je tuinafval om in compost? Marie-José
vertelt het op de schooltuin.

Natuurvriendelijk; maar zou Kraai hier nog van
schrikken?
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Voorjaar op Noorderlaan 1

Colofon
VTV Zonder Werken Niets

Algemeen werk in actie in de lange border van de
Maluslaan. Onderzoek naar onderdrukking van
Heermoes door het aanplanten van Vrouwemantel
en Geranium.

Al weken geen druppel regen! Op de aanhanger
een vat met water. Bert bespoeit de kruiden in de
bakken op het achterplein.
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