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De Tuinfluiter
Agenda
Zaterdag 8 oktober
Feestelijke uitreiking vierde stip
Keurmerk Natuurvriendelijk Tuinieren
Zaterdag 29 oktober
Algemene Ledenvergadering
in onze kantine
aanvang 1400 uur

Voordelig
Dichtbij!!
Tuinaarde:
€ 1,75 per zak, per 5: € 7,50
Compost: € 2,50 per zak
Koemestkorrels: € 7,25 per zak
Alle soorten meststoffen
Bamboestokken in diverse maten
Dit alles, en nog veel meer, te verkrij
gen in onze verenigingswinkel
Zand en water...
Een hoop gezwengel, maar water kwam er
niet. En dat zou nu juist éen van de mooi
ste attracties van de natuurspeeltuin wor
den. Als de pomp geen water wil geven,
dan moet het maar uit de kraan komen.
Iets minder volgens de natuur maar de pret
is er niet minder om.
DS

De Groene Vingers van Charissa en
Jeroen Doornbos (S8)
Net terug van vakantie bekijkt Jeroen wat
3 weken afwezigheid met je moestuintje
doet. Het valt eigenlijk reuze mee; het gras
in zijn boomgaardje is nog met de maai
machine te doen, het onkruid in de perken
en in het moestuingedeelte heeft nog niet
alles overwoekerd. Schoffeltje er door
heen en het ergste leed is geleden. De kas,
geheel van hout opgetrokken, ziet er wel
wat vervallen uit, maar dat was al bij de
ingebruikname van de tuin vorig jaar. Dat
is een van de zaken die na de winter pri
oriteit krijgen. Afbreken enopnieuw op
bouwen of gelijk maar een kas laten plaat
sen? Het huisje ziet er keurig uit en uit het
keukentje komt een heerlijk kopje koffie.
Jeroen is tevreden met zijn tuinkeuze. In
eerste instantie betrok hij een iets te
schaduwrijke tuin aan de Maluslaan.
Samen met zijn vrouw Charissa kan hij de
300m2 net behappen; zij bemoeit zich

vooral met de moestuin, Jeroen doet het
meer zware werk zoals bestrating en
timmerwerk. Veel tuinders klaagden over
de matige opbrengst van boon en aardap
pel. En ook hier is dat het geval. Daaren

Wij vragen alle
maal "waarom"?
Het antwoord verstilt
daar er geen antwoord is.
Met verslagenheid hebben wij
in een korte periode afscheid geno
men van
Mevr v Galen
Dirk Wassenaar
Annelies Imhof
Johan Bogaert
Wij wensen de nabestaanden kracht
en
sterkte toe, om dit verlies te verwer
ken.
Het bestuur.
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tegen doet de knolvenkel en de gele
courgette het prima.
Dan komt het onderwerp ter sprake dat
eigenlijk de reden is van het interview:
Jeroen heeft zich kandidaat gesteld voor
de functie van secretaris van ZWN. Erva
ring leert dat dat een belangrijke maar ook
drukke job is. Gezien zijn baan als secre
taris bij een groot pensioenfonds – belegd
vermogen 312 miljard – en zijn kennis van
de moderne administratieve systemen,
heeft hij er echter alle vertrouwen in dat
hij zijn draai in het bestuur zal vinden.
Bovendien weet hij zich omringd door
deskundige medebestuurders.
Ter sprake komt ook wat de vereniging te
doen staat om in deze snel veranderende
tijden mensen te blijven interesseren voor
een volkstuin. Moeten de oppervlaktes van
de tuinengroter of juist kleiner gemaakt
worden? Zou het huidige strakke lanen
plan niet omgevormd kunnen worden naar
een wat natuurlijker en vooral vriendelij
ker geheel dat mogelijk ook wat meer
privacy geeft?
Het zijn interessante gedachten. Meegaan
met je tijd; voor je het weet sta je op
achterstand. “Kijk naar V en D, dat had
toch niemand een jaar geleden kunnen
bedenken”, besluit Jeroen veelbeteke
nend...

Jeroen terug op zijn tuin na drie weken vakantie.
De artisjok ondervond er geen nadelige gevolgen
van..

Zoals te verwachten was, ging de courgette ook
gewoon door met de aanmaak van stevige vruch
ten. Een tip van Charissa: om te voorkomen dat de
duif je mais pikt, trek een oud pantykousje over de
kolf. Werkt prima!

Dick Saher

Van de Bestuurstafel
In de vorige Tuinfluiter meldde het be
stuur op zoek te zijn naar een nieuwe
secretaris als opvolger van Leo Pel, die in
de komende ALV zal aftreden. En die
opvolger is gevonden in de persoon van
Jeroen Doornbosch, Singel 8. We zijn hier
zeer blij mee. Momenteel wordt Jeroen
ingewerkt. In de ALV zal hij door het be
stuur als nieuwe secretaris worden voor
gedragen. Elders in deze Tuinfluiter wordt
Jeroen voorgesteld.
Ook voorzitter bouwcommissie Wouter
de Groot heeft zijn vertrek aangekondigd.
Hij gaat tzt verhuizen naar Groningen en
zegt zijn tuin begin volgend jaar op. Voor
zijn functie is ondertussen ook een nieuwe
kandidaat gevonden, t.w. Lodewijk van

Roij, Lijsterbeslaan 2-b. Lodewijk is ste
denbouwkundige. Hij zal in de ALV even
eens door het bestuur worden voorgedra
gen.
Medio juni heeft er een herkeuring plaats
gevonden door het AVVN van ons keur
merk natuurvriendelijk tuinieren. De
rondleiding van Eef van Huijssteeden heeft
ZWN geen windeieren gelegd: ons Lieve
heersbeestje heeft er een stip bijgekregen
en heeft nu het maximum van 4 stippen.
Dit feit zal op 8 oktober feestelijk worden
gevierd. Bij het ter perse gaan van dit blad
is de precieze invulling van de dag nog niet
geheel bekend. Via de nieuwsbrief ont
vangt een ieder tzt het gehele programma.
Leo Pel, secretaris

Z W N Natuurlijk!

Permacultuur in de moestuin – de natuurlijke bodem
Ik had het in de vorige Tuinfluiter al be
loofd: meer nieuws over de cursus die ik
het afgelopen jaar heb gevolgd met onder
meer aandacht voor de natuurlijke bodem,
polyculturen/combinatieteelt en planten
gildes, plaag- en ziektebeheer.
Het zal algemeen bekend zijn dat een ge
zonde bodem de eerste voorwaarde is om
met goed resultaat te tuinieren. Op en in
de bodem wordt organisch materiaal af
gebroken en omgezet in vruchtbare
grond. Een gezonde bodem bevat water,
mineralen, bacteriën (micro-leven), schim
mels, wurmen etc. (bodemleven). De
grond heeft een doorlaatbare structuur en
voldoende licht en lucht. Humus geeft
gedoseerd mineralen af. Ook de diepte
van de bodemlaag speelt een rol: is het bv.
rotsachtige grond en hoe is het gesteld
met de grondwaterstand. De PH-waarde
is maatgevend, ideaal is een zuurgraad van
6,3.
Een humuslaag bestaat uit verteerde plan
tenresten en heeft een korrelige, kleverige
structuur. De humus bindt mineralen,
houdt (als een spons) water vast, zorgt
voor de aanvoer van zuurstof en stikstof
en de afvoer van kooldioxide. De korreli
ge structuur laat veel lucht door. Zuurstof
zorgt voor de afbraak van organisch ma
teriaal. De luchtige bodem zorgt er ook
voor dat de CO2 die daarbij vrijkomt uit

de bodem kan ontsnappen. Stikstof vast
leggende bacteriën hebben stikstof uit de
lucht nodig. Bij een goede bodemstructuur
kan de stikstof deze bacteriën ook berei
ken.
Wat kun je zelf doen om de grond een
handje te helpen? Om extra stikstof in de
grond te brengen kun je vlinderbloemigen
zoals klaver, (tuin)bonen, erwten of lupi
nes zaaien of planten, want deze gewassen
zijn stikstofbindend. Diep wortelende
planten zorgen daarnaast voor een betere
doorlaatbaarheid van de grond, die daar
door luchtiger en minder vochtig wordt.
Verder is bodemrust belangrijk. Dat bete
kent dus dat de bodem niet - of zo min
mogelijk - wordt verstoord door spitten
of belopen.
Er zijn verschillende technieken om een
goede bodem te maken van organisch
afval. Denk aan composteren, mulchen en
groenbemesting. In Tuinfluiter 2 van 2014
heeft Hans van Dijk al uitgebreid geschre
ven over composteren. Mulchen is ideaal
om onkruid te onderdrukken. Het ziet er
misschien niet heel netjes uit, maar het is
een prima manier om ter plekke te com
posteren, want het houdt uitstekend
vocht vast en geeft snel bodemleven. Door
groenbemesting is de grond snel te verbe
teren door het zaaien van zogenaamde
groenbemesters, die stikstof en koolstof

toevoegen. Zo’n plant is bv. luzerne: diep
wortelend en goed voor kleigrond. De
planten beschermen de bodem tegen
regen (wegspoelen) en bedekken de grond
met voedingrijk afval, dat humus opbouwt.
De meeste groenbemeesters trekken veel
insecten aan, waardoor ook weer de bio
diversiteit in de tuin wordt vergroot.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een en
ander te combineren. Je kunt dan compost
gebruiken bij het zaaien en planten in een
verse mulchlaag, of je kunt een groenbe
mester zaaien op ongebruikte mulch om
zo de groei van ongewenste planten (=
onkruid) te voorkomen.
Al met al is het de moeite van het probe
ren waard om door een van de genoemde
technieken de grond in de tuin zo gezond
te maken dat de planten het extra naar
hun zin hebben, wat hopelijk resulteert in
een overvloedige oogst!
O ja, als je écht meer weten over perma
cultuur: dit najaar begint in het Permacul
tuurcentrum Haarlem weer de basiscur
sus "De Permacultuur Moestuin". De
eerste lesdag is op zaterdag 24 september
a.s. en de zesde/laatste lesdag is op 10 juni
2017, met een tussenkomstdag op 4
maart. Aanmelden is mogelijk via in
fo@permacultuurcentrumhaarlem.nl onder
vermelding van naam, adres, e-mail, tele
foon en cursus.
Foto: Hermy de Bont oogst op vruchtbaar
akkertje M22
Joke Groskamp
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Vanaf de zijkant
De voorlaatste Tuinfluiter is net van de
persen gerold. Terwijl de regen buiten met
bakken naar beneden valt, worden in de
kantine voor de bezorgers de stapeltjes
klaar gelegd. Ons blad wordt nog steeds
graag gelezen en gewaardeerd, zo vang ik
links en rechts op.
In de (Belgische) tuinen is in juni het re
cordaantal van 30 slakken per m2 geteld.
Slecht nieuws voor ons als tuinders. Im
mers slakken vreten vooral onze meest
geliefde gewassen op. Biologen denken dat
dit komt door de zachte winter in combi
natie met de lage temperaturen en hoge
neerslag van vooral juni. Er zouden veel
middeltjes zijn om deze veelvraten te be
strijden. Vaak is het daadwerkelijke effect
echter teleurstellend. Als je een houtka
chel hebt, probeer dan eens as uit te
strooien bij de door slakken meest gelief
de planten. In houtas zit relatief veel fosfor,
wat de bladeren harder maakt, welke
daardoor minder aantrekkelijk voor slak
ken zijn.
Als service is het resultaat van de tuinkeu
ring alsmede een visualisering hiervan per
e-mail verstuurd, waarvoor hulde.

In het najaar zal een nieuwe keuring volgen.
Ik vraag me toch af hoe het komt, dat meer
dan een kwart van de tuinen geen voldoen
de kan halen. Gebrek aan tijd, of inspan
ning? Of misschien verschil van inzicht?
Ook de binnensloten blijven om aandacht
vragen. Door de grotendeels vergane
beschoeiing zakken de oevers voortdu
rend weg en helpt uitbaggeren dus maar
tijdelijk.
Eind juni luiden de waterschappen de
noodklok. Ernstige wateroverlast in grote
delen van Nederland. Het klimaat ver
wordt tot een ‘hoosbuienklimaat’. Mijn
tuinbuurman Peter probeert nog zijn
aardappelen te redden. De piepers moet
hij uit een moeras vissen. Helaas blijkt, dat
hij bijna al zijn aardappels vanwege rot kan
weggooien.
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Deze boer graaft geulen om het overtollige water
op zijn akker af te voeren. Maar zijn oogst voor dit
jaar moet je als verloren beschouwen.

Zelf heb ik 2 weken later bij droog weer
de piepers gerooid en enkele aardappels
moeten weggooien. Maar verder was het
een goede oogst met mooie grote knollen.
Op de open tuindag van 2 juli was het
gelukkig schitterend weer en een goede
sfeer. Maar met name in de ochtend wel
een beetje stil. Dat is toch jammer als je
als doel hebt om jezelf naar buiten toe te
presenteren. Helaas ’s middags toch een
hoosbui.
In tegenstelling tot juni was het grootste
deel van juli een mooie droge maand.
Uitstekend weer voor de moestuin. Alleen
nog steeds veel schade door slakken.
Deze zomer veel droefheid door meerde
rere overlijdens in korte tijd. Eerst het
plotseling overlijden van Dirk Wassenaar,
de partner van Chris en tot afgelopen jaar
mijn tuinoverbuurman. Op de dag van zijn
crematie eind juli vond het noodlottig
overlijden plaats van Annelies Imhof – ook
moeder van Marjolijn Sondorp – en
slachtoffer van een verschrikkelijk ver
keersongeluk. Het is haast niet te bevat
ten. En in augustus het onverwachte
overlijden van onze enthousiaste tuinder
Johan Bogaert.
Tot slot een vrolijker bericht. September
begint met een cadeautje in de vorm van
uitzonderlijk mooi nazomerweer. Ook
voor de komende week wordt aanhou
dend zomerweer met temperaturen
boven de 30 gr. C voorspelt. Niet alleen
leuk voor ons, maar ook goed voor een
leuke eindgroeispurt van onze gewassen.
HvD

Springt hek bij opening op groen ?

Eigen huis en tuin

Opnieuw bloeit in september de herfsttijloos uit
bundig. Het groepje breidt zich elk jaar iets uit.

Peerkunst afgekeken van Christo?
Rode Elstar

Rijp fruit uit eigen tuin

Weer iets later, eind juli en augustus was
het pruimentijd met een overvloedige
oogst.
Het kleinfruit doet het eigenlijk elk jaar
wel goed. Zo ook dit jaar! Met als meest
bekende vertegenwoordigers de rode,
zwarte en blauwe bes, de zomer- en
herfstframboos en afsluitend met de druif
en doornloze braam.

klokhuis naar de kleur van de pitten. Als
deze lichtbruin van kleur zijn, dan is de
vrucht plukrijp. Vruchten met witte pitten
kun je beter nog even laten hangen.
- De vrucht is al geheel op de kenmerken
de kleur van het betreffende ras gekomen.
- De eerste grote, dus goed ontwikkelde
vruchten vallen uit zichzelf als ‘rijpe appel
tjes van de boom’.
- Draai een vrucht aan de boom een halve
slag om. Als het steeltje vanzelf loslaat, is
de vrucht plukrijp.

Pitfruit
Het oogsten van fruit uit eigen tuin is voor
mij en velen met mij, een moment om naar
uit te kijken. Behalve dat fruit gezond is, is
het ook heel lekker. Dankzij het mooie
voorjaar en de goede zomer en ondanks
de natte junimaand, kunnen we nu al te
rugkijken op een geslaagd fruitseizoen.
Laag bij de grond deden de slakken zich te
goed aan malse maar ook minder malse
blaadjes van onze groenten. Van slakken
hebben we in ons natte complex elk jaar
wel hinder, maar dit seizoen was er echt
sprake van een plaag. Overigens niet alleen
bij ons, maar ook elders in ons land en
buurland België.
Het fruitseizoen begon dit jaar voor mij
met een geweldige oogst van de bekende
zomerkoninkjes. Enige weken lang, kon ik
elke 2 dagen twee à drie bakjes aardbeien
plukken van ongeveer 500 gram elk. En dat
van totaal minder dan 40 plantjes. Bij mij
is het ras ‘Korona’ nog steeds favoriet:
lekker van smaak, weinig ziektegevoelig en
een hoge opbrengst. Het is geen zg. door
drager, dus na juni komen er geen nieuwe
vruchten aan. Desondanks staan er enke
le planten vanaf medio augustus opnieuw
in bloei en dragen opnieuw vruchten, alsof
het toch doorbloeiers zijn. Ik ben be
nieuwd of deze even lekker zullen smaken
als de juni-vruchten. Tip: Als je de uitlopers
wilt gebruiken om te vermeerderen, zorg
er dan voor dat je deze uiterlijk half au
gustus op de bestemde plek uitplant, ten
einde volgend jaar goed te kunnen oog
sten.
Na de aardbeien, komen eind juni, begin
juli de kersen aan de beurt. Het is zaak om
deze kersen in de boom met een net goed
af te dekken, zó dat de vogels er niet bij
kunnen. Ze zijn er dol op en zonder net
laten ze er niet één voor je over.

Hefstframboos

Overigens is het vandaag de warmste 7
september in ruim 100 jaar, met nog veel
warme zomerse dagen in het vooruitzicht.
Volgens een bekende weerspreuk bete
kent: 'warm in september, koud in decm
ber'. We zullen zien. Maar de oogst van
het pitfruit appels en peren ziet er veelbe
lovend uit. Ons volkstuinenpark heeft op
dit moment veel weg van de Betuwe. In
veel van onze tuinen staan de fruitbomen
zwaar beladen te pronken, enkele met
peren maar de meeste met grote fel ge
kleurde appels.
Er wordt mij soms gevraagd, wanneer je
het pitfruit kunt/moet plukken.
Ik heb zelf meerdere rassen appelboom
pjes, waaronder de vroege ‘James Grieve’.
Dit ras geeft als eerste zijn rijpe appels af.
Helaas worden dan al in de tweede helft
van juli deze vruchten door de vogels aandan wel opgegeten. Als je zo’n aangegeten
appel doorsnijdt dan zie je tot je verrassing
dat de pitten nog steeds wit zijn. En de
vrucht is nog erg hard en smaakt afschu
welijk zuur. Kortom nog lang niet rijp.
Toch vinden de halsbandparkieten ze ook
onrijp al lekker. Later in het seizoen is er
blijkbaar meer voedsel en laten deze vo
gels de appels verder meestal met rust.

De pluk is per ras verschillend en loopt
voor de meeste rassen van september tot
november. Als je ook vruchten wilt bewa
ren, moet je deze zeker niet helemaal rijp
laten worden aan de boom. Liever iets te
onrijp plukken dan te rijp. Wil je de
vruchten voor wat langere tijd bewaren,
dan heb je eigenlijk een koele kelder nodig.
Bewaren tot volgend jaar maart-april is
dan goed mogelijk. Maar wie heeft dat nog
in onze omgeving? Dat gaat dus niet luk
ken. Want de beste bewaartemperatuur
is ca 5 gr. C voor appels en ca 1 gr. C voor
peren. En een hoge luchtvochtigheid is
bovendien nodig om uitdrogen te voorko
men.
Maar ook zonder deze condities kun je
vruchten enige tijd bewaren. Appels in het
algemeen langer dan peren. Peren worden
als ze rijp zijn immers snel melig. Appels
kunnen misschien wel wat rimpelig wor
den, maar blijven desondanks smaakvol.
Verwijder wel tijdig beschadigd of rottend
fruit. Ook de allergrootste vruchten zijn
in het algemeen minder lang te bewaren.
In tuinboeken en op internet kun je tabel
len vinden met pluk- en bewaartijden
uitgesplitst per ras.

Hoe weet je nu of pitfruit rijp is om geplukt
te worden?
- Snijd een vrucht door en kijk in het

Eet smakelijk!
HvD

Doyenné du Comice

Flip en Cees zien dat het goed is ...
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Bij Flip waren de plantjes in de aanbieding

Er werd ook volop geknutseld

Boogschutter in de speeltuin

Verslag Opentuindag 2016

Bloemschikwerk van tuinders, prachtig!

Ans met verkoopstertjes bij haar tuin
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Tegen elf uur kwamen de mensen binnenwandelen en helaas waren er maar enkele
tuinders die van bloemen/groente in de border een mooie creatie hadden gemaakt,
zodat de kijkers gauw klaar waren met de bezichtiging.
Maar...wie weet kan het een uitdaging zijn voor een volgend festijn?
In ieder geval hartelijk dank voor degene die de moeite hebben genomen om de lanen
wat op te fleuren op de open tuindag.
In de speeltuin hebben Ad en zijn vrouw zich bezig gehouden met kinderen ,die konden
boogschieten en potjes beschilderen en daar een luizenpotje van gemaakt.
Joke Groskamp liet de kijkers genieten van haar prachtige keramiek vogelhuisjes en
verdere tuingerichte werkstukken.
Henk van Schagen was druk met zijn bijencollectie en bij Christa konden ze haar
kantkloswerk bewonderen.
Flip had prachtige kruiden en moestuinplantjes te koop en mocht U nog meer willen
hebben dan fietst U even lekker naar fa.de Haan op de Hagelingerweg.
Ook bij de winkel stonden bij Tous en Joke de mooiste tuinplanten dus de Z.W.N.tuinen zullen er straks vast kleurrijk bij staan.
De oldtimer van Bert M. was zeker een “blik”vanger.
Rondom het plein kon men van alles eten en drinken en gelukkig heeft het zonnetje
ons dit jaar niet in de steek gelaten; alleen ca 15.00 uur kregen we een flinke bui, maar
daarna kon iedereen de gezellige sfeer nog beleven en de dj die muziek uit de jaren 60
draaide viel ook erg in de smaak.
Al met al was het een bijzonder gezellige tuindag en allen hartelijk dank voor alle hulp.!!!
Sjoeke

Laat Rob nou een prijs winnen...!

Zonnebloem op bezoek bij ZWN
Al voor het vierde jaar bezoekt de
Zonnebloemclub onze tuinvereni
ging om een gezellige dag te heb
ben en dat is gelukt!!
Op maandag 5 september scheen het
zonnetje weer volop zodat ze heerlijk op
het terras de koffie met appeltaart en
slagroom konden nuttigen. De vazen met
bloemen stonden fleurig op de tafels. 
Sommigen hadden vroeger ook een volks
tuin gehad en wilden bloemennamen
weten.
Flip had ook nog zinnia`s en zonnebloe
men geplukt op zijn tuin en die stonden 
schattig op de eettafels, want tenslotte

heet de club ZONNEBLOEM!!
Na de koffie moesten ze de benen strek
ken en de hersens werden geacti
veerd, want ze hadden een puzzeltocht op
de Lijsterbeslaan.
Daar hingen foto`s van molens, bruggen
en monumentale gebouwen die op Haar
lems
dreven staan. Ze deden hun uiterste best
om een goed antwoord op te schrijven en
tegen twaalf uur kwamen ze weer terug in
de kantine.
De quiz werd doorgenomen en er werden
zes prijzen uitgereikt: puzzelboekjes,
flessen advocaat en bonbons.
De heer Marlie testte de “oudjes “ nog

voor wat ze volgend jaar wilden en de
reactie was duidelijk: bij Z.W.N weer
zo`n gezellige puzzeltocht! Dat is toch wel
een compliment waard voor de organisa
tie van de Zonnebloem en voor Bart en
Patricia!
Al met al was het weer een fantastische
gezellige dag voor allemaal.
Alle vrijwilligers van de Zonnebloem har
telijk dank voor de prima hulp!!
We mogen toch wel erg trots zijn dat zulke
evenementen bij onze vereniging
georganiseerd kunnen worden!!!
Sjoeke
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Afscheid Hans
Weel
Op zaterdag 27 augustus jl. nam
de winkelcommissie afscheid van
Hans Weel, die gedurende vele
jaren op de zaterdagochtend in
de winkel de zaken waarnam.
Tegen het eind van de ochtend ver
rasten de leden van de winkelcommis
sie, de voorzitter van de vereniging en
een aantal tuinders Hans met een ge
zellig samenzijn in de winkel om hem
te bedanken voor zijn inzet in de afge
lopen jaren. In de voorafgaande
weken konden tuinders een bijdrage
doneren in de “je-weet-wel-pot” voor
een afscheidscadeau. Alles gebeurde
natuurlijk in het diepste geheim, zodat
Hans geen idee had van wat hem deze
zaterdag overkwam.
Als voorzitter van de winkelcommis
sie nam Tous Wijkhuizen het woord
en bedankte Hans voor zijn trouwe
werk in de winkel. Hij deed zijn win
keldiensten altijd met veel plezier en
vond het ook leuk om advies te kun
nen geven aan zijn medetuinders. Na
mens commissie en tuinders overhan
digde Tous hem een cadeaubon. Bo
vendien kreeg Hans van Tous per
soonlijk nog een stadswandeling aan
geboden (in Haarlem, wel te ver
staan).
Hans vertelde nog hoe hij indertijd in
1997 per sé zijn zinnen had gezet op
de tuin aan de Singellaan 14. Helaas
bleek al snel dat die regelmatig onder
water stond, net zoals de omringende
tuinen. Dankzij de actie van Hans
bleek de Gemeente uiteindelijk bereid
om dit euvel aan te pakken. Het resul
taat liegt er niet om: die waterover
last werd verleden tijd.
Nu gaat hij binnenkort verhuizen
naar Friesland en zegt dus met een
beetje pijn in het hart na bijna 20 jaar
zijn tuin aan de Singellaan op. Maar
we hebben al begrepen dat zijn nieu
we woning ook een ruime tuin heeft,
dus misschien kan hij daar het moes
tuinieren verder voortzetten en wie
weet, komt daar ook weer een mooie
vijver! Wij wensen hem en zijn part
ner in ieder geval een heel fijne toe
komst in het “hoge noorden”.
Joke Groskamp
- Pagina 8 -

De Winkelcommissie bijeen in de winkel om afscheid te nemen van hun gewaardeerde collega. Voorzitter
Tous zal straks het woord doen, ze maakt op dit moment bovenstaande foto.
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ZWN Natuurlijk!!

Behalve aansluiting op de waterleiding, moet er
ook enig laswerk verricht worden aan de buiten
dienst te stellen waterpomp.

De Natuurspeeltuin in 2016
Net als in 2015 gebeurt in dit tuin
seizoen het belangrijkste deel van
het onderhoud van de Natuurspeel
tuin, zoals grasmaaien en heggen
snoeien, binnen het kader van het
Algemeen Werk.

De leden van de Werkgroep Natuurspeel
tuin zetten zich daarnaast in voor de re
paratie, vervanging en vernieuwing van
bomen en speelmogelijkheden.
Zo is bijvoorbeeld het schommeltouw
vernieuwd. Het hennep waar deze tou
wen van gemaakt is een natuurproduct dat
buiten niet langer dan 2-3 jaar meegaat.
In het najaar van 2015 werd de overhan
gende krulwilg van ‘de buren’ van de tuin
gesnoeid. Uiteraard werden daarbij de
takken waaraan het schommeltouw be
vestigd is gespaard.
In het voorjaar van 2016 is in de speeltuin
een verhoogd bloemenperk aangelegd. Dit
is een perk van circa 7 x 2 meter, als het
ware om de gedenkboom van Cor Barens
heen. Het bestaat uit vaste planten en
ingezaaide bloemen om vlinders en bijen
te trekken.
De fruitboom links achter in de tuin, die
het jaar daarvoor is vervangen, slaat aan.
Beste nieuws op boom-gebied is, dat ook
de centraal gelegen walnotenboom (de
boom met het zeskantige bankje er om
heen) na een lange tijd van aarzelingen het
eindelijk is gaan doen! Walnootbomen
kunnen heel groot worden. Het is dus de
bedoeling dat dit exemplaar uitgroeit tot
een reusachtig exemplaar. Niet alleen
voor een flinke hoeveelheid schaduw voor

als het heet is. Maar natuurlijk ook om in
te klimmen en, over 30 jaar, om een echte
boomhut tussen haar takken te herbergen.
Aan de wilgenhut werd aan de noordzijde
de nodige restauratiewerkzaamheden
verricht. Vrijwel niets schijnt daar te hel
pen tegen de grote behoefte van kinderen
om de hut als klimobject te gebruiken. En
daar kan ie nog niet tegen. Maar ja, het is
een speeltuin, he.
Het hoogtepunt van het seizoen is natuur
lijk het feit dat er nu eindelijk water is op
het hoogste punt van de zandbak. Zoals
bekend waren alle pogingen om de groene
pomp aan de praat te krijgen op niets
uitgelopen. Deze groene pomp was een
geschenk van het bedrijf dat de pompen
aanlegde op het complex. Een sympathiek
gebaar, maar van het begin af aan waren
er grote problemen met het functioneren.
Een nieuwe, gewone pomp, was echter
geen optie omdat kinderen ongetwijfeld
de pomp aan de bovenkant met zand
zouden gaan vullen.
Maar waarom eigenlijk niet de waterlei
ding – die in de voorborder van de speel
tuin loopt - vertakken naar de zandbak?
En deze symbolisch bevestigen aan de
onklaar gemaakte pomp? Het Bestuur
ging na enige discussie akkoord met deze
oplossing.
Dus op een zaterdagochtend eind mei
ging men aan de slag. Met behulp van
handige tuinder Ronald van Broekhuizen
werd de bestaande pomp verder onklaar
gemaakt en de buis waarop deze stond
ingekort. Vervolgens werd een druk
knop-kraantje aan de pomp bevestigd, de
hoofdwaterleiding in de border van de

De grote wilg op de speeltuin wordt ingekort.
Foto Ad Otten

Maluslaan afgetakt en aangesloten op het
kraantje. Hiermee kunnen de kinderen 12
seconden water verkrijgen door een druk
op de knop. Op warme dagen verdringen
kinderen elkaar bij het kraantje, zo leuk is
het om water van boven naar beneden te
laten lopen. Door geultjes van zand, plas
tic of hout, door zelfgemaakte tunnels en
naar stuwmeertjes. De variatie in wat zij
maken is eindeloos. Resultaat: nog geen
maand na de installatie van het kraantje
lijkt de hoeveel kinderen in de speeltuin
meer dan verdubbeld.
De speeltuin mag zich nu voor het eerst
een echte natuurspeeltuin noemen, want
in dit concept is er altijd sprake van het
spelen met water en zand.
Regelmatig komt het nu voor, dat kinderen
hun verjaardagspartijtje in de Natuur
speeltuin houden, of, als er op één van de
tuinen iets te vieren valt, de jeugd met
elkaar de speeltuin opzoekt. Al ruimt niet
iedereen even zorgvuldig de troep op,
toch zijn dit leuke en goede ontwikkelin
gen. De Natuurspeeltuin krijgt daarmee
een steeds belangrijker omgevingsfunctie.
Wat de werkgroep nu nog zou willen is
de iets oudere kinderen in de basisschool
leeftijd verlokken om naar de speeltuin te
komen. Bekeken wordt in hoeverre de in
het najaar geplante klimboom, een gerooi
de Els, als basis kan dienen voor de aanleg
van een veilig klimparcours. Dit wordt
dan gemaakt wederom met behulp van een
henneptouw en een valbodem van grof
zand of houtsnippers.
Aan ideeën vooralsnog geen gebrek.
Ad Otten
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ZWN topper in natuurlijk tuinieren: Vierde Stip Keurmerk!
ZWN mag sinds dit jaar het maxi
male aantal van vier stippen dragen
van het Nationaal Keurmerk Na
tuurlijk Tuinieren. Daarmee horen
we nu tot de top van Nederland als
het gaat om natuurlijk tuinieren!
Wat vooraf is gegaan
In 2011 hebben we als vereniging het
keurmerk behaald en wel met drie stippen.
Burgemeester Bernd Schneiders heeft
toen het keurmerk aan ons uitgereikt.
Dit jaar ontvingen we een bericht van het
AVVN dat we weer herbeoordeeld zou
den worden. Op vrijdag 24 juni heeft
keurmerkadviseur Ina Marbus ons volks
tuinenpark bezocht. Samen met Cees Pel,
Paul Coesel en mij hebben we een ronde
gemaakt, af en toe ondervraagd door Ina.

Onderwerp

% van
max

Algemeen. Inrichting en
Beheer
Bodembedekking/kruidlaag

83%

Oevers, sloten

69

Vijvers, poelen

50

Grasvelden

44

Bermen

55

Bestrijding en bemesting

100

Specifiek Inrichting en
Beheer
Maatregelen insecten

100

Droge muren, stapelmuren

67

Schuilgelegenheden dieren

60

Overig
Winkel, aanbod producten

50

Scheiding, opslag, hergebruik

82

Voorlichting via Tuinfluiter

100

Voorlichtingsplan

0

Tuinbegeleiding

100

Cursussen, lezingen, excursies 40

Foto Boudewijn en Stefan (L12)
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Het was een mooie middag en Ina liet haar
enthousiasme over ons volkstuinenpark
wel blijken.
Eind juli ontvingen we van Herman Vro
klage, de secretaris van het AVVN, het
heuglijke bericht dat we met stip gestegen
waren van drie naar vier stippen!
We delen graag de belangrijkste bevindin
gen uit de herbeoordeling met jullie.
Algemeen
Per onderwerp (bijv. het beheer van bos
jes, de winkel e.d.) kunnen we een maxi
mumaantal punten halen. Het aantal pun
ten dat we hebben gekregen ten opzichte
van het maximum geeft een percentage.
Een percentage van 80% (of meer) bete
kent 4 stippen.

Over de oevers is het rapport ook positief:
“Pleksgewijs zijn de oevers en slootkanten
van de buitensloten al mooi begroeid met
vochtminnende soorten. Waar geen plek
is voor begroeiing zijn enkele floating is
lands geplaatst. De gele plomp vormt een
fraai biotoop voor libellen en kikkers.” Het
AVVN geeft als tip om ook enkele eiland
jes te plaatsen in de binnensloten en om
de houtige dode stelen van moerasplanten
te laten staan, omdat langs deze stelen de
libellenlarven volgend jaar uit de sloot
omhoog kruipen.
Voor de natuurspeeltuin is veel lof: “De
natuurspeeltuin is prachtig geworden! De
bloemplukstrook met veel nectarplanten
krijgt al een heel natuurlijke uitstraling.
Bloemrijke grasstroken langs speelterrein
worden gefaseerd gemaaid. Daarin staan
verschillende kruiden, zoals madelief,
brunel, witte klaver, phacelia, koolzaad,
veldzuring, kaasjeskruid, duifkruid. leeu
wentand en draadereprijs”.
En ook over de lanen complimenten: “De
laanborders zijn heel afwisselend inge
richt, ook vaak met gebruik van veel in
heemse planten zoals muurpeper, teunis
bloem, vetkruid, wederik, vingerhoeds
kruid en monnikskap. Deze borders ver
vullen een belangrijke etalage voor het
complex.” Het AVVN adviseert om in de
border rond het terras naast insectenlok
kers als kattenstaart en smeerwortel, met
nog meer natuurlijke beplanting een
boeiender uitzicht te bieden, met vlinders
en hommels.
Blij is het AVVN dat we schuil- en over
winterplaatsen voor inheemse insecten

In 2011 haalden we 74%, nu blijkt dat die
gestegen is naar 86%! Een erg mooi resul
taat, aldus het AVVN in haar brief, omdat
er in afgelopen jaren heel duidelijk verbe
teringen hebben plaatsgevonden. “De
natuurlijke gedachte en praktijk zijn stevig
verankerd”.
Inrichting en beheer volkstuinenpark
We citeren af en toe uit het beoordelings
rapport: “In de natuurlijk ogende boom
singels is een mooie onder begroeiing van
klimop, dovenetel, longkruid, hondsdraf,
maagdenpalm en bosandoorn. In de heem
tuin staan bosplanten zoals dagkoekoeks
bloem, bosanemoon en boswederik. Langs
de waterkant groeien dotterbloemen,
koninginnenkruid, waterdrieblad, valeri
aan en gele lis”.

hebben gemaakt, zoals takkenrillen, bla
derdek op de bodem en overhoekjes.
De dichte bosjes bieden ruime broedge
legenheid voor braamsluiper, vink, groen
ling, putter, heggenmus. Ook worden
oude bomen als broed/rustruimte benut
door boomkruiper, grote bonte specht,
groene specht en ransuil. In het najaar
komen Koperwiek en Keep hier voedsel
zoeken.
Wat goed scoort zijn de muurtjes en
steenhopen. Er groeien meerdere speci
fieke muurplanten zoals muurleeuwen
bekje en wit vetkruid. Er zijn 2 flinke
steenhopen met holtes (natuurtuin en aan
de Maluslaan) en veel mooie houtwallen/
rillen. En de 3 IJsvogelwanden aan de
achterkant van het complex zijn nog
steeds in goede staat aanwezig, omdat er
een werkgroep is die deze wanden
schoonhoudt. Een goeie tip van het AVVN:
een stevige stok horizontaal in de oever
geprikt kan IJsvogels uitlokken om vanaf
dat punt te gaan vissen. Bovendien zijn ze
dan ook makkelijker te zien.
En nog een tip: “Een hommelnestje is gauw
gemaakt: zet op een rustig plekje- half
onder een struik- een grote aardewerken
bloempot (met wat hondenhaar of mui
zenmest) omgekeerd op de grond, een
beetje schuin verzonken. Dicht het gaatje
van de pot af met een tegel. Maak van een
pvc-buis (circa 30 cm) een toegangsweg
vanuit de onderkant en zorg dat niemand
het kan verstoren.”

De winkel
Belangrijk voor het behalen van het keur
merk is dat er in de winkel geen bestrij
dingsmiddelen en kunstmest wordt ver
kocht. Bij ons bezoek constateerde Ina dat
we bitterzout en patentkali verkopen. Die
staan op de lijst van het AVVN van kunst
meststoffen.
In overleg met het bestuur is besloten om
de verkoop van bitterzout en patentkali
per direct te staken. De vereniging zal
voortaan de advieslijst van het AVVN
gebruiken (voor de liefhebbers te vinden
op http://www.avvn.nl/files/attachment/229/
advieslijst.pdf). Hiervoor zijn twee over
wegingen: ten eerste zijn er in de winkel
genoeg prima natuurvriendelijke alterna
tieven en ten tweede als bepaalde tuinders
toch deze producten willen hebben, dan
zijn er tuincentra die deze producten
hebben.

Ina heeft ons nog meegegeven dat de be
meste tuinaarde, compost en potgrond in
de winkel niet de biologische variant be
treffen. Dat heeft keurmerk niet in de weg
gestaan, maar zij adviseert ons wel om
voortaan milieuvriendelijke varianten op
te nemen in het assortiment. Vanaf vol
gend jaar gaan we ook daar de lijst van het
AVVN voor gebruiken.

Voorlichting
Belangrijk aandachtspunt in het rapport is
dat we als basis en als vertrekpunt een
voorlichtingsplan nodig hebben. “Hiermee
voorkom je dat je geen overzicht hebt,
langs elkaar heen gaat werken en tijd
verliest. Een voorlichtingsplan betekent
ook dat je de continuïteit van het beleid
dient.”

Milieuzorg
Het AVVN is blij dat we huishoudelijk
chemisch afval inzamelen in afgesloten
depot. Jammer wordt gevonden dat het
inzamelen van papier wegens een te lage
opbrengst is gestaakt. Weer heel positief
is dat we dankzij Flip oud gerecycled ma
teriaal inzamelen en verkopen en dat we
gebruikte tegels en grond onderling ruilen.
Een leuke tip: “Het regenwater uit de goot
van het clubgebouw kan d.m.v. een goot
met een grindbed naar de vijver in de
heemtuin worden geleid.”

Over ons blad niets dan lof: “De Tuinflui
ter is een prachtig voorbeeld van informa
tieoverdracht, met veel info over de vogels
en vlinders op het park en over wat er
speelt binnen de vereniging.”
Wat kunnen we nog doen? “Af en toe een
excursie naar andere tuinenparken kan
heel verfrissend werken. Zo doe je nog
eens ideëen op en bovendien kunnen an
dere tuinenparken ook worden uitgeno
digd om op ZWN te komen kijken. Jullie
kunnen een voorbeeldfunctie vervullen!”

Het laatste gedeelte gaat over "Bijzondere Elementen" en zal worden afgedrukt in het Winternummer.
Op 8 oktober wordt de vierde stip feestelijk uitgereikt.
Komt allen!
En als je als tuinder het hele keuringsrapport wil lezen, geef het dan even door aan Eef.

Winkelnieuws
Het zal u vast niet zijn ontgaan: onlangs
werd ZWN bij de herkeuring positief
beoordeeld door het AVVN, waardoor de
vereniging de felbegeerde vierde stip heeft
behaald, de hoogste klassering van het
Keurmerk voor Natuurlijk Tuinieren!
Daarvoor moest de winkel ook aan enke
le eisen voldoen door een aanpassing van
het assortiment. De vaste klanten zullen
het al gemerkt hebben: bitterzout en pa
tentkali worden sinds kort niet meer
verkocht en zijn om biologische redenen
uit het assortiment gehaald. Datzelfde
geldt o.a. ook voor N-P-K korrels
12-10-18.

Wie weet wat dit voor struik is
en wat zijn het voor vruchten?
De vruchten zijn geel en zo groot als
een kleine mandarijn. Op de stelen
zitten stekels.
Voor wie het met eigen ogen wil zien:
de struiken staan op Singel 19, direct
als je het pad oploopt aan je rechter
hand. Ik zou het heel leuk vinden om
erachter te komen.
Stuur me als je het weet een email
(fijasepp@hotmail.com).

Er zijn gelukkig wel alternatieven. De
winkel beschikt over een advieslijst van het
AVVN met de minst milieubelastende
bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stof
fen en de aanbevolen – want minst milieu
belastende – meststoffen.
Op deze advieslijst staat een overzicht van
de meststoffen die wel gebruikt kunnen

worden: organische mest zoals runder
mest of paardenmest, gedroogde koe
mest, koemestkorrels, bloedbeender
meelkorrels en Culterra korrels. Verder
is compost – al dan niet van eigen tuin –
een goede keuze. Bijbemesting kan gege
ven worden in de vorm van bloed- en
hoornmeel (stikstof), natuurfosfaat en
beendermeel (fosfaat), vinasse (kalium) en
kieseriet (magnesium). En dan zijn er nog
diverse soorten gesteentemeel en kalk
meststoffen verkrijgbaar. Vraag dus ge
rust om informatie voor de beste alterna
tieven.
Tenslotte moeten we nog melden dat de
zakken potgrond zijn uitverkocht en dit
jaar niet meer worden aangevuld. Wel is
er nog volop tuinaarde te koop en ook
nog enkele zakken zaaigrond! Wees er dus
snel bij, want OP=OP...
Namens de winkelcommissie,
Joke Groskamp
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Mutaties leden
Nieuwe kandidaat-leden:
Hanneke Poll
04-06-2016
Marion Geldhof 16-07-2016
Günay Manca 23-07-2016
Thea van Dalen 03-09-2016
Andrew Smith 03-09-2016
Tuinruil:
Fanneke Verlind van M2A-noord naar M8
Opgezegd:
Angela Collé M8
Hans Weel S14

Zeldzame combinatie: tuinieren en
sleutelen!
Onze penningmeester Bert Mooije
kind blijkt naast een enthousiast
tuinder, ook een buitengewoon se
cure restaurateur te zijn. Op de
open tuindag trok zijn Triumph
Gloria uit 1935 veel bekijks. Veel
tuinders zagen zich al in aantrekke
lijk gezelschap rond Downton
Abbey cruisen!
Gerestaureerd in de periode 1991 tot
1995. De body was in zeer slechte staat
en niet meer te restaureren maar het
chassis en de motor waren nog relatief
goed. Van de body waren alleen de beide
voorspatborden, de motorkap en het
middenstuk goed te redden.
Het rolling chassis en de motor leverden
veel werk maar geen groteproblemen op.
Het opbouwen van de carrosserie op een
nieuw houten frame is een enorme uitda
ging geweest.
Het heeft bij elkaar ruim 4 jaar geduurd
om deze Triumph Gloria Straight Six

Tourer opnieuw op te bouwen met het
nieuw essenhouten frame.
Met zeer grote nauwkeurigheid is alles tot
in detail hersteld waarbij een volledige
authenticiteit is nagestreefd. Vrijwel alle
originele onderdelen zijn na herstel cq
revisie weer opnieuw gebruikt.
De 6 cylinder 1991 cc motor is ook origi
neel en is destijds gebouwd door Coven
try Climax en produceert 16 HP. Deze
motor is in 2012/2013 volledig gerevi
seerd inclusief het plaatsen van bussen
voor standaard zuigers en nieuwe ingego
ten lagers.
Eind 2014 is de carrosserie nogmaals ge
spoten en is de kleur van rood naar zwart
gegaan. De tourers werden destijds stan
daard in zwart of rood geleverd en ande
re kleuren op verzoek met een kleine
bijbetaling.
Vandaag de dag zijn er wereldwijd nog
slechts 5 Triumph Gloria Tourers in de 6
cylinder uitvoering bekend.
Bert Mooijekind

Colofon
Vtv Zonder Werken Niets
Bezoekadres: Van der Aartweg 25
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
Banknr: NL73 INGB 0000 013256
www.zwn-volkstuinen.nl
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher (M24)
Joke Groskamp (L24)
Hans van Dijk (L15)
Bestuur:
Voorzitter: Bert van Velzen (S20)
Secretaris: Leo Pel
Penningmeester:
Bert Mooijekind (S12)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Rob de Zwart (H8)
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
Inleveren kopij tot uiterlijk:
1 december (winternummer)
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