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Jaarlijks dromen velen van een witte kerst.
Zou het er dit jaar van komen?

Jana en Ronald druk bezig met het verbeteren van de sloot. Een voorbeeld voor ons
allen. De voorzitter heeft ons per mail een lijstje toegestuurd met de verschillende
maten per sloot, die Rijnland heeft voorgeschreven.. Aan de hand daarvan kan iedereen
aan de slag met zijn sloot. Succes!
Op het moment van de foto is de waterstand nog ´ideaal´. Helaas weten we nu dat als
de pomp van het gemaal niet werkt, de waterstand veeel hoger kan zijn. Tuinen
overstroomden, en bij een aantal tuinders zelfs de huisjes. Zie ook artikel op pagina 2.

Water, water en nog eens water
Heel veel water dit jaar op de tuin. Veel
regen, het hele seizoen en in oktober ging
ook nog de pomp van het gemaal kapot.
Tuinen liepen onder water en zelfs huisjes
bleven niet droog.
Ons bestuur is druk doende geweest bij
de Gem. Haarlem aan te dringen op her
stel. Gemeente is eigenaar en heeft onder
houd uitbesteed aan BAM. Het heeft een
tijd geduurd maar inmiddels is de orgine
le pomp gerepareerd en het werkt alle
maal weer. Het waterpeil is weer op
normaal niveau.
Er spelen overigens meerdere bestuurlijke
zaken. De afdeling 'gronden' verhuurt de
grond aan ZWN. Jammer is dat deze af
deling geen verstand heeft van water. Het
is te verwachten dat mede daarom uitein
delijk het beheer zal worden overgedra
gen aan Hoogheemraadschap van Rijnland.
Zoals al met meerdere watergebieden om
ons heen is gebeurd. Echter, Rijnland wil
het pas overnemen als alles in goede staat
is. En dat geldt niet alleen voor de situatie
op het ZWN- terrein. Het blijkt dat in
gebieden om ZWN heen de waterbeheer
sing niet op orde is.
De sportvelden naast ons terrein moeten
hun water ook via onze complex kwijt.
Daarvoor is een soort overdruk ventiel
geplaatst aan het begin van ons hoofdka
naal ( trekvaart).
Tja…..zo zijn wij een speelbal tussen
Rijnland en Gemeente Haarlem.
Nu we dit hebben meegemaakt met z'n
allen, raken we toch wel doordrongen van
het feit dat onze sloten op orde moeten
zijn. Onze leden moeten de kleine slootjes
achter hun tuin blijven bijhouden. Op de
pagina hiernaast staan nogmaals de maten
van de sloten, die zijn voorgeschreven
door Rijnland. Dus begroeiing beperken
in de sloot achter ieders tuin.
De kanten van het hoofdkanaal moeten
hoge waterstand
oktober

niet inzakken. De boeidelen aldaar moeten
worden verstevigd. Wie gaat dat betalen?
Dit is al jaren een discussiepunt tussen
ZWN en de Gemeente.
De eerste 30 meter is eind 2020 vervangen
door Bart en Leo op kosten van ZWN.
De kosten waren 4500 euro.
Er moet nog 200 meter worden gedaan,
dus zeg maar 7x zoveel.
Dat komt neer op zo'n 40.000,- euro, zo’n
beetje de hele reserve van ZWN.
Dat kan niet van ZWN worden verwacht.
Huurverhogen?? Stel, je berekent 100
euro per tuin per jaar, dan kom je op
13.000,- euro als spaarvermogen. Duurt
dus ook 4 à 5 jaar voordat je dat bij elkaar
hebt.
Het ZWN-bestuur wil daarom proberen
te onderhandelen met de Gemeente. Als
zij nu de materialen leveren doet ZWN
de man-uren. Dus een aantal stevige man
nen/vrouwen gaat ermee aan de slag.

hoofdkanaal/trekvaart juli 2021

Hoe zorgwekkend de situatie ook is, maar
deze onderhandeling moeten we afwach
ten.
Het is als het ware een 'psychologische
oorlogvoering'. Wie het eerste met zijn
ogen knippert, verliest. Dus alvast wat
materialen inslaan om de slechtste plekken
aan te pakken zou de Gemeente kunnen
aangrijpen om te zeggen:…Oh jullie heb
ben wel geld!! Doe het hele kanaal maar
zelf.
Neemt niet weg, dat als je denkt dat jouw
tuinkant grenzend aan het hoofdkanaal het
niet gaat redden, met hierop te wachten,
je natuurlijk zelf wat verstevigingen kunt
aanbrengen. Zware stenen weghalen en
planten aanbrengen die lekker wortelen.

oktober 2021. Voor de eenden
was het makkelijker op de kant
te komen.

Ellen Bosschaart

november

Achterkant huisje Berkenlaan 19
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Het blijft toch tot de verbeeding spreken,
zo eentje rood met witte stippen. Helaas
stond deze niet in mijn tuin maar in Ko
ningshof.
foto Ellen B

Van de voorzitter

Afscheid van onze hoofdredacteur
Onlangs heeft Dick Saher besloten om te
stoppen met zijn redactiewerk voor de
Tuinfluiter. Dit is dus de eerste aflevering
waarin zijn sturende hand ontbreekt. Ja
renlang is hij de hoofdredacteur geweest
die er iedere keer weer voor zorgde dat
ons verenigingsblad goed gevuld met di
verse nieuwtjes, interviews en wetens
waardigheden, al dan niet geïllustreerd
met foto’s, aan de leden kon worden uit
gereikt.

Maar aan alles komt een eind. Inmiddels
hebben Ellen Bosschaart en Dieuwie Ver
maat zich gemeld om samen met mij de
Tuinfluiter voort te zetten. Elders in deze
Tuinfluiter stellen zij zich aan u voor.
In de ALV van 30 oktober jl. is Dick door
het bestuur benoemd tot Lid van Verdien
ste. En dat is ook zeer verdiend! Dick was
oprecht verrast met dit huldeblijk. In zijn
dankwoord vertelde hij o.a. over de sa
menwerking met de wekelijkse Nieuws
brief. Daar worden de meer urgente zaken
gemeld, terwijl de Tuinfluiter als het soci
ale ‘bindmiddel’ van de vereniging fun
geert. Een taak die de nieuwe redactie
graag op zich neemt!
Dick, vanaf deze plek nogmaals bedankt
voor de fijne samenwerking in de afgelo
pen jaren!
Joke Groskamp

De sloten
Hieronder nogmaals de door Rijnland voorgeschreven maten van de sloten.
Breedte cm

Diepte cm

Sloot achter Berkenlaan

177

50

Sloot tussen Maluslaan en sportveld

149

50

Sloot achter Singellaan

1181

50

Sloot tussen ZWN en Slaperdijk

232

50

Sloot tussen Hazelaarlaan en Singellaan

52

25

Sloot voor Noorderlaan

58

25

Sloot tussen Hazelaarlaan en Lijsterbeslaan

59

25

Sloot tussen Berkenlaan en Lijsterbeslaan

67

25

Jan

“De volkstuin als ontspannings
plaats voor heel het gezin moet
zijn recht van bestaan verkrijgen.
De schouders er onder en vooruit.”
De Volkstuin, maart 1929
Het idee voor de oprichting van een
tuinvereniging bestond waarschijnlijk
al langer. Nederland verkeerde in een
diepe crisis en Haarlem deelde volop
mee in de malaise. Voor honderden
werklozen betekende een eigen stukje
grond in ieder geval dat men geen
honger hoefde te lijden. Dat was 90
jaar geleden en het was toen vanzelf
sprekend, dat de tuin voornamelijk
bestemd was om groenten te verbou
wen.
Er is sindsdien veel veranderd en de
huidige tuinder komt om in het werk
en er moet echt tijd voor worden
vrijgemaakt. Ook de vanzelfsprekend
heid dat een tuin als moestuin moest
worden ingericht is niet terug te vin
den in ons huidige tuinreglement.
Daarin staat dat maximaal 30 % van
een gazon mag worden voorzien en
maximaal 30 % bebouwd met o.a. een
huisje. Ik ben er voorstander van, dat
aan de resterende 40% een heldere
bestemming wordt gegeven. Het is
zeker niet de bedoeling, dat ons com
plex een recreatiepark wordt.
Er ligt nog een mooie taak voor ons;
immers er moeten nieuwe statuten
komen en de andere reglementen zijn
ook nodig aan herziening toe, al was
het alleen maar, dat het verboden is
om zich met een elektrische fiets op
ons tuinenpark te begeven.
Jan
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Resultaat appelsap van de oogst van 2021
Op de laatste ALV is nog eens het sap van de appeloogst van 2021 rondgedeeld. Het
is ook weer een heerlijk sapje geworden. Er hebben minder tuinders mee gedaan aan
de sappers dan voorgaande jaren. Ik zie, als ik over ons complex loop, nog veel onbe
nutte appels hangen.
Om voldoende appels te hebben voor het persen (minimaal 100 kg met z’n allen) heb
ik daarom dit jaar ook wat biologische appels extra bijgekocht van de boomgaard de
Olmenhorst in Lisserbroek. Ik hoop dat na deze proeverij tuinders enthousiast worden
om volgend jaar weer mee te doen met het persen.
En uiteraard is het zo dat je niet al je appels hoeft aan te bieden voor het persen.
Sommigen onder de tuinders hebben geloof ik het idee, dat ze alleen mee kunnen doen
als ze een heel grote oogst hebben en dat ze ook alles moeten aanbieden.
Ellen Bosschaart H30

Sofatuinders
De interesse om te tuinieren lijkt met de
dag toe te nemen. Kijk naar onze wacht
lijst! 52 Mensen hebben zich opgegeven!
Naast meer huizen, zou onze gemeente
ook meer ruimte voor volkstuinen moe
ten reserveren.

Wijnproeverij
Niet alleen zijn we druk bezig op en in de
tuinen, maar ook met de geneugten van
de innerlijke mens: wijn proeven! Wel of
géén verstand ervan, een goede wijn proef
je altijd. Met een duidelijke voorkeur voor
2 Italiaanse wijnen, rood en wit, werd de
zéér geslaagde avond positief afgesloten
Misschien hebben jullie deze al in de kan
tine geproefd. Leo bedankt!

Toch is er wat geks aan de hand, want
terwijl de aandacht voor de tuin alleen
maar lijkt toe te nemen, neemt het aantal
minuten dat er daadwerkelijk in de tuin
wordt gewerkt alleen maar af.
Je kan het vergelijken met de animo voor
het kookgebeuren. De bedragen die aan
de keukeninrichting worden gespendeerd
nemen nog elk jaar toe. De keukens wor

den groter en luxer. Heel Holland bakt.
Maar ook hier is er een merkwaardige
paradox, want de tijd die we besteden aan
het klaarmaken van de maaltijd neemt
steeds verder af. Een tiental jaar geleden
stonden we nog een klein uur achter het
fornuis, nu is het nog maar een kwartiertje.
Kennelijk is het kijken naar een kookpro
gramma leuker dan het zelf kokkerellen.
Er is een generatie van sofakoks ontstaan.
En bij de tuinders is het kijken naar het
groen belangrijker dan doen in het groen.
Want hoe je het ook wendt of keert: we
hebben nu minder tijd om aan de tuin te
besteden dan vroeger. Dick Saher

Carla Levers

B l oe m e nda a l s e w e g 4 7
2 0 6 1 CB Bl oe me nda a l
023 525 1 525
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Gerard Soonius met zijn bijzondere trap, een zg.
Eiffeltrap. Een superlichte driepoot in de vorm van
de bekende toren en vooral in gebruik in de fruit
teelt.

Atalanta (IVN)

Distelvlinder

Kleine vos

Over het algemeen hoor je mineurverhalen over de opbrengsten van onze moestuinen. Of het nu door het weer kwam, of door
het leger slakken; sla, kool, bonen, appels, bessen, ze hadden er weinig zin in dit jaar. Maar ook de vlinders, libellen en vogels
kwamen veel minder op bezoek. Natuurlijk, de koolmezen, roodborstjes, vinken en parkieten waren er als elk jaar voldoende. Een
minder gunstig tunjaar dus. Maar..! Volgens de insiders zijn we dat het komende seizoen allemaal weer vergeten!
Op de afbeeldingen vlinders die een beetje op elkaar lijken en gelukkig wel regelmatig te zien waren.
Dick S.

Algemeen Werk in de natuur- en heemtuin, leuk èn leerzaam!
Het onderhoud op de natuur- en heemtuin
valt sinds 2020 onder de verantwoorde
lijkheid van de kennisgroep Natuurvrien
delijk Tuinieren. Wij zijn destijds gestart
met een Werkploeg, bestaande uit een
aantal tuinders die hun Algemeen Werk
beurten hier wilden vervullen. Ze konden
dat met behulp van onze kluskaarten
zelfstandig doen op de dag en tijd die voor
hen het beste uitkwam. Er waren dus geen
vaste werkdagen.
Inmiddels is er al veel werk verzet door
de werkploeg. Wel is in de afgelopen tijd
gebleken dat er ook behoefte is aan bege
leiding en samen werken in groepjes
omdat niet iedereen graag in zijn/haar
eentje op de tuinen werkt.
We hebben de werkwijze daarom veran
derd en gaan nu iedere 2e zaterdag van de
maand gezamenlijk werken aan een be
paalde klus op de natuurtuin of de heem
tuin. We beginnen dan om 10.00 uur en

maken er iedere keer een gezellige dag van
met koffie en thee en we sluiten om 12.45
uur altijd af met iets lekkers. Wie daarna
langer wil blijven om een klus af te maken,
aan meer werkbeurten wil deelnemen of
in eigen tijd met de kluskaarten aan de gang
wil gaan kan dat natuurlijk doen, graag
zelfs!
De werkdagen worden bekendgemaakt
via de Nieuwsbrief, waar ook wordt ge
meld welke klus er die zaterdag uitgevoerd
gaat worden. De leden van de werkploeg
kunnen voor het hele jaar intekenen op
de klussen waar hun voorkeur naar uit
gaat. Daarbij werken ze in totaal net zoveel
uren als in het Algemeen Werk.
Om een paar klussen als voorbeeld te
noemen:
Op 8 januari 2022 beginnen we met het
bouwen van een egelhuis en gaan we een
wadi aanleggen op de natuurtuin. Een wadi
is een ondiepe begroeide greppel, gevuld

met grind en zand, die overtollig regenwa
ter opvangt en zuivert. Het water infil
treert vervolgens in de ondergrond. Zo
helpt de wadi niet alleen tegen waterover
last maar houdt ook water vast voor
drogere periodes. Op 9 april wordt het
gedeelte voor de theetuin schoongemaakt
en beplant en wordt de oever van de vijver
verbreed en de beplanting aangevuld. Op
14 mei gaan we het bloemenvak inrichten.
En zo is er iedere maand een grotere klus,
waarbij de werkploeg graag zoveel moge
lijk hulp krijgt.
Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Als
je er iets voor voelt om jouw Algemeen
Werk ook op de natuur- en heemtuin uit
te voeren of als je meer wilt weten, stuur
dan een mailtje naar natuurvriendelijk@
zwn-volkstuinen.nl
Joke Groskamp, kennisgroep Natuur
vriendelijk Tuinieren
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Eetbare (wilde) vaste planten - 8
De lijst met eetbare vaste planten is bijna
oneindig. Hier is weer een kleine opsom
ming.

VOSSENBES of RODE BOSBES (Vaccini
um vitis-idaea) heet ook wel Foxberry.
Deze vaste plant doet het het beste op
zand- of veengrond. De vruchten zijn wel
eetbaar, maar smaken vrij zuur. Ze zijn
lekkerder als ze gekookt zijn. De smaak
lijkt wat op cranberry. De struik wordt
niet groter dan 25 cm. en is daarmee mooi
voor in een border of onder een fruit
boom. Maar de bes is ook erg leuk in een
pot op balkon of terras. De vossenbes is
in Nederland ook veel in het wild te vin
den, onder andere op de Veluwe.
DAGLELIE (Hemerocallis spp.) is een fa
milie van bloeiende planten waarvan de
bloemen bijna allemaal goed eetbaar zijn.
Ze smaken licht zoet en zijn knapperig als
een vers blaadje sla. De grote bloemen
kunnen worden gevuld met een zachte
kaas en vormen dan een prima voor- of
bijgerecht. Meestal worden alleen de
bloemblaadjes gebruikt, maar de verse
jonge knoppen zijn ook vaak prima te eten
(als ze ouder worden gaan ze meestal
bitter smaken). Bij sommige bloemen heb
je echte stampers, die moet je wel altijd
verwijderen. Je kunt de bloemen en blaad
jes helaas niet lang vers houden.

De daglelie komt oorspronkelijk uit Azië.
De wetenschappelijke naam Hemerocallis
betekent schoonheid voor één dag (heme
ra = dag en kalos = mooi). Inderdaad blijft
een bloem slechts één dag geopend. De
plant is voor alle duidelijkheid niet verwant
aan de gewone lelies. Er zijn o.a. witte,
gele, oranje en paarse daglelies te koop.
Afhankelijk van de cultivar plant je ze in de
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volle zon of in halfschaduw. In de schaduw
zijn de kleuren wel intenser. Zorg voor
een goed doorlaatbare, vruchtbare
bodem.

WILDE SARSAPARILLA (Aralia nudicau
lis) behoort tot het geslacht Smilax. Dit
geslacht omvat diverse soorten klimmen
de planten en groeit met name in Mexico
en Midden-Amerika. Aan de wortel wor
den diverse geneeskrachtige werkingen
toegekend. Het zou bloedzuiverend zijn
en tegen reuma werken. De vruchten
worden gebruikt voor jam en sap en be
vatten veel vitamine C. De jonge scheuten
worden gekookt als groente. In de Vere
nigde Staten wordt er root beer (letterlijk
vertaald wortelbier) van gemaakt, een
populaire frisdrank die ook wel sarsaparil
la wordt genoemd. Sarsaparilla is ook
bekend als Salsaparilla, het lievelingsvoed
sel van de Smurfen. De smurfen duiden er
de hele plant mee aan, dus niet alleen maar
de wortelstok. De rode vruchten van de
plant worden door de Smurfen uiteraard
smurfbeien genoemd.

betekent ‘eetbaar kruid’. De plant houdt
van een zonnige tot licht beschaduwde
plaats. De stengel en het blad zijn eetbaar.
Het jonge malse blad wordt gegeten in
salades en smaakt licht bitter en pittig als
radijs. Je kunt hem ook kort roerbakken
of koken, net als spinazie. Het is een plant
die je op veel plekken kunt tegenkomen.
Akkerkool groeit op zowel bebouwde als
onbebouwde grond, bijvoorbeeld langs
wegen of dijken, in bossen en tegen muren.
De naam is wel verwarrend, want het is
geen familie van de kool en smaakt er ook
niet naar. Het is een plant uit de familie
van de composieten. De plant vormt
kleine bloemhoofdjes, de bloemen zijn
geel, op een vertakte stengel die tot 90 cm
hoog kan worden.
GLYCYRHIZA is ook bekend als ZOET
HOUT. De zoethoutplant bloeit in juni/
juli in langwerpige bloemtrossen met
paars/violetkleurige bloemen en wordt ca
1,5 meter hoog.

De wortelstokken (zoethout) kunnen
vanaf 3 jaar oud geoogst worden om te
drogen. Het is het beste om de wortel
stokken van een oudere struik te gebrui
ken (5-7 jaar) omdat die dikke wortels
heeft aangemaakt. Het zoethout is dan tot
wel 3 jaar te bewaren.
De wortels groeien horizontaal in de
grond en niet al te diep, zodat je deze
makkelijk kunt lostrekken. Zoethout
wordt voor vele doeleinden gebruikt,
zoals voor een lekkere kruidenthee, ge
mengd met munt, verbena en salie.
In een kuip kun je de plant eventueel bin
nenshuis op een lichte plaats laten over
winteren.
In de volle grond bij vorst vriest het loof
af en in het voorjaar loopt de pol weer uit
vanuit de wortels.
Joke Groskamp

AKKERKOOL (Lapsana communis) is een
inheemse eetbare plant. De naam Lapsana

Gerard de Kuyper vertrekt bij ZWN
nen nog geheel gericht op het maken van
productie. Winkelen bij de groenteboer
op de hoek van de straat was een uitzon
dering. De piepers en de groenten kwa
men van de tuin. Om een goede oogst
binnen te halen was elke tuin verdeeld in
drie vakken waarin wisselteelt werd toe
gepast.
Elk jaar werd er gestreden wie de best
verzorgde border had. De lanen kleurden
bont door het eenjarige perkgoed.
Gerard betreurt het dat de huidige tuin
ders meer met onderhoud bezig zijn dan
genieten van hun tuinhobby.

Als je zo lang lid van ZWN bent geweest,
dan moet het leven er nu wel heel anders
uit gaan zien. Naast het gezin en het werk,
was het leven op de volkstuin bijna even
belangrijk. Daar was je in je vrije tijd, daar
kwamen de groenten vandaan en daar had
je je sociale contacten.
Gerard heeft er na 46 jaar een punt achter
gezet. Hij mist de sfeer van vroeger, hij
mist zijn tuinmaatjes zoals Peter Hurk
mans, Aad Sengers en vele anderen.
Als 22-jarige Lissenaar, leerde hij de fijne
kneepjes van het tuinieren van de vader
van Tineke Hurkmans. Toen was het tui

Naast tuinder was hij ook een echte ver
enigingsman die zich oa. inzette als voor
zitter van de klaverjasclub ZTN. Elke
woensdagavond zat de kantine vol, zo
rond de 40 kaarters, die een onderlinge
competitie draaiden. Na 22 jaar werd de
club opgeheven; het aantal nieuwe aanmel
dingen werd steeds minder.
Na 44 jaar bij de post (PTT) gewerkt te
hebben zal het leven voor Gerard een stuk
rustiger worden. Maar als corona het
toelaat en de grenzen weer opengaan, gaat
hij samen met zijn vrouw op bezoek bij
hun zoon in Australië.

Groot avondrood
Deilephila elpenor
De rupsen (zgn. olifantsrups) van deze
soort worden vaker gezien dan de vlinder
zelf. De rups is ongeveer 8 cm groot en
de spanwijdte van de vlinder is tussen de
4,5 en 6 cm.
Vliegtijd van begin mei tot half augustus.
De vlinder behoort tot de pijlstaarten. Ze
voeden zich met het blad van walstro,
wilgenroosje, teunisbloem en fuchsia;
de waardplanten van het Groot avond
rood.
Dennis Kamst ontmoette deze fraaie rups
in zijn tuin. "In eerste instantie is het even
schrikken, je bent zo'n grote rups niet
gewend".

Gerard en Alie, het ga jullie goed!
Dick S.

Anne en Gerard Soonius hebben hun 25 jubileum. Ieder hebben ze een eigen tuin en
Nico Cornelissen 50 jaar lid van ZWN. samen hebben ze het tot een prachtig geheel gesmeed. Anne verzorgt al jaren de be
Op de ALV ontving hij een mooi boeket. planting op het plein voor de kantine en Gerard is bestuurslid geweest, als voorzitter
van de tuincommissie. Hij heeft de hedera op de Noorderlaan aangepland.
Foto Sjoeke
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Bijen- en Vlindertuin
Afgelopen seizoen hebben wij met onze
werkgroep, bestaande uit Astrid Mathôt,
Cees Gest, José en Marino van Wakeren,
Severine vd Molen, Miranda Ravensber
gen, Rixt en Jouke (aspirant tuinder),
Marco en Nicolette Hulsbergen, hard ons
best gedaan op de Bijen-en vlindertuin.
Dankzij de mooie borden van José wisten
aardig wat bezoekers de weg te vinden

heersbeestjes, vlinders, hommels, bijen en
allerlei vogels. We zagen prachtige kleur
rijke bloemen waar de bijen met grote
getalen omheen zoemden.

Stichting Zaaigoed wist ons ook te vinden.
Zij kwamen op visite en maakte onder
staande foto. De vlinderlok banaan was
gespot en daardoor zagen wij dat deze zijn
werk goed gedaan had deze zomer.
Jouke maakt de bordjes schoon.

bijen. Als u materialen voor ons heeft
houden wij ons aanbevolen. Severine en
Astrid hebben vlinderstruiken aangeplant.
Deze kregen we van Anne Soonius uit de
bakken van het achterplein waar ze te
groot werden. Moeras spirea is door
Astrid al aangeplant en wordt nog verder
uitgebreid. Wist u dat dit een mooie bij
en-plant is. Nicolette en Miranda hebben
o.a. een blauwe regen geplant om net zoals
de druif over de pergola te groeien. Marco
en Cees ontfermen zich steeds over de
graspaden waarin we dit jaar ook een stuk
met pinksterbloemen en later klavers heel
bewust lieten staan. En ook ons hoekje
met brandnetels voor de vlinders probe
ren we gecontroleerd te laten bloeien.
Er staat komend voorjaar weer van alles
op de planning. Zo willen we ook zorgen
dat de voortuin vol met de juiste planten
komt te staan. Jose, Marino, Marco, Mi
randa, Severine en Marco zijn hard bezig
geweest om daar behoorlijk wat uit de
kluitgewassen grote grasachtige uit de
border te halen om straks in het voorjaar
plaats te maken voor kleurrijkere en voor
bijen meer aantrekkelijke planten. Ieder
van ons heeft zo zijn eigen deel om netjes
te houden, te zaaien en te beplanten. Elke
keer als we er zijn bloeit er weer iets
nieuws en zien we hoe goed het is om een
tuin voor de Bijen en vlinders te hebben.
Het is ook een rust punt in het midden
van ons complex waar mensen die geen
tuin hebben kunnen genieten.

De tuin wordt nu grotendeels met rust
gelaten zodat er genoeg schuilplaatsen zijn
voor insecten om te overleven. Natuurlijk
zullen we ook nog het een en ander moe
ten snoeien. Dat materiaal gebruiken we
dan weer op onze eigen kleine takkenwal.
De vogels maakte ook dit jaar weer een
nestje in 1 van de vogelhuisjes in de grote
Eik. De Eikenprocessie rups hebben we
niet gezien. Wel salamandertjes, lieve

Het idee was om een natuurlijke walkant
te maken en daar was al een start mee
gemaakt. Helaas begrepen we van de
voorzitter dat niet zo geschikt zou zijn.
Een andere oplossing wordt nog gezocht.
Wel gaan we proberen op de walkant een
wild bloemen mengsel te laten groeien. De
tuin ligt laag en is relatief nat dus het blijft
een uitdaging. Gelukkig had het algemeen
werk wat compost gebracht zodat we
kuilen konden opvullen.

Wilt u meer informatie dan kunt u bij de
leden van de werkgroep terecht. En komt
u komend seizoen gerust eens een kijken.
U bent van harte welkom!
Nicolette Hulsbergen

Er staat dit jaar nog ook een groot insec
tenhotel op de planning voor de solitaire
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KAALSLAG in de natuurtuin?
Wie op 23 oktober langs de natuurtuin
liep kon zijn ogen niet geloven. Het was
daar een drukte van belang. Maar wat was
hier aan de hand?
In het afgelopen jaar heeft de werkploeg
Natuur- en Heemtuin zich vooral bezigge
houden met uitdunnen, wieden, oprui
men, grasmaaien en andere klusjes in de
natuur- en heemtuin. Nu was eind oktober
het moment aangebroken om het grotere
werk aan te pakken. Dus op een mooie
zaterdagochtend verzamelde zich een
flinke ploeg tuinders op de natuurtuin,
gewapend met takkenscharen, zagen en
snoeischaren.

Naast de inzet van de werkploeg kregen
we hulp van een aantal sterke mannen en
vrouwen vanuit het Algemeen Werk, die
zich met veel enthousiasme stortten op
het inkorten van de bomen en struiken op
de grens van de natuurtuin. Het resultaat
was tijdens de koffie-, thee- en speculaas
pauze al goed zichtbaar en het gezelschap
ging er daarna weer met verse energie
tegenaan.

Een compliment voor alle harde werkers
is hier zeker op zijn plaats!

Voor het komende jaar staan er meer
werk-zaterdagen gepland in de natuurtuin,
uiteraard ook weer met koffie, thee en
taart na afloop. Hou dus de berichten
hierover in de gaten en meld je aan via
natuurvriendelijk@zwn-volkstuinen.nl

De ochtend begon met een uitleg van
Corry Teichmann over de werkzaamhe
den. Er moest namelijk flink gesnoeid
worden om op de natuurtuin meer dag
licht te krijgen. Dat is hard nodig voor de
groei van de kruiden in de kruidenspiraal
en ook voor de theeplanten en vaste
eetbare planten die komend voorjaar ge
plant worden.

Het meeste snoeiafval vond een plek op
de takkenwallen, die daarmee gelijk ver
stevigd werden. De dikkere stammen
werden apart gelegd, want hierop willen
we komend jaar als proef paddenstoelen
gaan kweken.

Graag tot ziens!

Tegen het eind van de ochtend was het
meeste werk gedaan.
Onder het genot van zelfgebakken appel
taart met koffie en thee konden we vieren
dat we deze klus met zijn allen hebben
geklaard.

De houtsnipperpaden in de hazelaarlaan 21 zijn
prachtig geworden. Zonde om er op te lopen.
Bianca H21
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Het leven van bijen in de herfst en winter
Beste tuinders,
Allereerst zijn we nu met 4 imkers com
pleet. Bij de bijenstal aan de ingang staat
Jaap met 2 kasten en nieuwe imker Iris ook
met 2 kasten (groen). Bij de andere bijen
stal staat Will met 2 kasten en ikzelf en
Gerard en kids met 3 kasten (gekleurd).
De foto's zijn nog niet zoals het er in het
voorjaar uit gaat zien.
In september kijken we of er voldoende
honing en stuifmeel is, om eventueel bij te
voeren. Eind oktober vlogen de bijen nog
op de hedera, bij 12 C! De zomerbijen zijn
dood en vervangen door langer levende
winterbijen. De mannetjes, darren, zijn al
eerder de kast uit gezet. (De darrenslacht.
De bijen werken ze massaal de kast uit!)

Om het warm te houden, kitten en plak
ken ze alle gaatjes en kieren dicht met
propolis. ( daarover een volgende keer)
Rond 8 C verzamelen de bijen zich rond
de koningin en vormen een bal, tros. Ze
slapen niet in de winter, maar hebben het
druk met warm blijven. Dat doen ze door
het ritmisch samentrekken van de spieren
van het borststuk. En ze wisselen af door

van buiten naar binnen te bewegen en
omgekeerd. De temperatuur is ongeveer
15 C tot 25 C. In de tros verbranden de
bijen per uur ongeveer 1200 Kcal !!! Wij
moeten daarvoor 2 uur hardlopen!!
In januari gaat de koningin rustig beginnen
met eitjes leggen. In het broednest, in de
tros kan het 30 C worden. De koningin
hoeft ook niets anders te doen en komt,
na eenmaal te zijn bevrucht in het voorjaar,
ongeveer 3 jaar de kast niet uit. Ze poept
dus ook in de kast en dat wordt opgeruimd
door de bijen.
Wij doen in de winter niets met de bijen.
We kunnen wel af en toe voelen hoe zwaar
de kast is, om in te schatten of ze nog
voldoende eten hebben.
Bij de eerste dag rond 8, of 12 C , gaan de
bijen massaal de kast uit om eindelijk te
kunnen poepen. Dat is dan ook aan de
kasten te zien. Die zitten onder bijenpoep.
Imker Nelleke

Mutaties leden
Opgezegd:
L02 Frank Hoeboer
B19 Gerard de Kuyper
B09 Blaga Rooijers
H03 Jeroen van Iersel
H26 Fenna Kleinenbroich
Tuinrul:
S11 > B09 Anja Roosink-Schutte

Droge voeten
Om óók onze groente te beschermen
tegen de hevige regenval heeft een aantal
tuinders onder leiding van Bart besloten
om mooie bakken te plaatsen. In totaal 34
stuks zodat Ed Vosse deze kwam brengen.
Vroeg op want om 8.00 uur stond hij al
voor de poorten van ZWN. Lekker, ben je
gepensioneerd moet je nog vroeg je bed
uit, máár het is het wel waard!
Lekker bakkie koffie en met vereende
krachten werden de bakken in de tuinen
van de tuinders gezet met veel gepas en
gemeet en effe doorduwen!! Nu deze
vullen zodat de groente etc. met heerlijke
droge worteltjes ons veel opbrengst kun
nen geven. Mannen toppie!!
Carla Levers
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Nieuw:
L02 Frans de Jong
B19 Liesbeth Rens
H03 Raymon Verhoeven
H26 Dave Crombeen
Het bestuur

Egel in kuil gevallen. Hoe kom ik eruit?
foto Ellen B

Soms kent het enthousiasme van de algemeen
werkers geen grenzen. Opdracht: alles wat
overlast veroorzaakt weghalen. En dat ge
beurt dus dan ook. Deze Rambler-roos moest
er aan geloven, ook al staat die netjes op
tuindersgrond. Dick Saher

Laten we beter letten op de hekken
Ik doe deze oproep aan alle leden van ZWN.
We worden bij tijd en wijle ernstig benadeeld door diefstallen.
Op 23 november is in alle vroegte onze tractor gestolen, maar ook huisjes zijn de afgelopen weken weer beschadigd geraakt
doordat mensen met verkeerde ideeën hebben geprobeerd daar binnen te komen.
En dan heb ik het nog niet eens over de keren dat er groente ; fruit en mobieltjes worden gestolen.
Als onze hekken gesloten zijn houdt dat diefstel tegen. Niet alles maar het remt deze narigheid af, is mijn overtuiging. Want dieven
hebben haast.
Toen ontdekt werd dat de tractor was gestolen bleek dat de hekken aan de kantine zijde wagen wijd openstonden en ook de loods
was van slot.
Ik heb diezelfde dinsdag dag rond 16.00 uur, op het moment dat ik naar huis ging van mijn tuin, even een rondje gemaakt over het
terrein. Ik zag, vreemd genoeg, dat de hekken bij de kantine opnieuw wagenwijd openstonden. Alsof van Schagen zou leveren.
Tja …dat baart mij zorgen.
Op het moment dat de tractor is gestolen staan ze open …en nu weer?! Uiteraard heb ik de hekken gesloten en ik heb mij nu voor
genomen steeds als ik naar huis ga een rondje over ons park te doen en de hekken te controleren of ze dicht zijn. En zelfs op slot
vanaf 16.00 uur gedurende winter tijd en vanaf 18.00 uur gedurende zomer tijd.
We hebben de verantwoordelijkheid naar elkaar om op alle spullen te letten van alle leden. Algemeen bezit zoals een tractor of
aanhanger enzovoort maar ook het privé bezit van iedere tuinder.
Ellen B

Tuincafé nieuwe stijl
In 2018 werd voor het eerst een Tuincafé georganiseerd waar tuinders elkaar konden ontmoeten om ideeën uit te wisselen en
vragen te stellen. Helaas was dit slechts van korte duur, want na een paar pogingen bleek er toch te weinig animo te zijn. Na
overleg met onze voorzitter Jan Levers heeft de kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren nu besloten om dit initiatief nieuw leven
in te blazen.
Wat gaan we doen?
Iedere laatste zaterdag van de maand zijn we te gast in Tuincafé De Tuinhapper, waar we om 16.00 uur de deuren van ons Tuincafé
2.0 openen. Dit wordt DE vaste maandelijkse plek voor Natuurvriendelijk Tuinieren, waar je op een leuke manier praktische in
formatie krijgt, waar je tuinders en buurtgenoten ontmoet en waar jouw seizoensvragen worden beantwoord. We beginnen iede
re maand met een aflevering van de cursus ecologisch tuinieren, zodat je die kennis meteen kunt toepassen op je eigen tuin. Verder
denken we aan het organiseren van excursies of lezingen, kortom voor elk wat wils! En natuurlijk is er altijd koffie, thee en koek
voor iedereen.
Wanneer beginnen we?
Op zaterdag 27 november is het Tuincafé 2.0 officieel van start gegaan. Vanwege de beperkende maatregelen rond Covid-19 is dit
een digitale première geworden. De volgende aflevering staat gepland op zaterdag 11 december en hopelijk kunnen we jullie dan
wél in levenden lijve ontvangen. Hou de aankondigingen in de Nieuwsbrief dus in de gaten voor nieuws over de volgende data!
Nu alleen nog die naam hè!
We hebben bij ZWN tenslotte al een tuincafé, de Tuinhapper. Daarom zijn we nog op zoek naar een passende naam. Onze
brainstorm heeft wel een paar suggesties opgeleverd: Wortel & Stok, Wortel & Kruid, de Eco-Bar, het Eko-kafee, In de Wilde
Wortelklauw, maar we zijn er nog niet uit. Daarom doen we hierbij de oproep om een leuke naam te bedenken voor het Tuincafé
2.0
Dus: wees creatief, bedenk een passende naam en mail je idee naar natuurvriendelijk@zwn-volkstuinen.nl
Voor de winnaar
hebben we vast wel een passende beloning ….
Joke Groskamp

Tuingidsen 2022
Dit jaar worden de tuingidsen van Garant
en Van der Wal niet meer verspreid met
de Tuinfluiter. De winkelcommissie heeft
besloten dat de gidsen vanaf nu op zater
dag in de winkel kunnen worden afgehaald
tijdens de openingstijden (10.00-12.30
uur).
De bezorgers van de Tuinfluiter zullen dat
trouwens niet erg vinden, want het scheelt
een hoop extra gewicht!

De beide leveranciers hebben weer vol
doende moois te bieden, dus dat wordt
thuis weer heerlijk bladeren in de catalogi
om een keus te maken en de voorraden
aan te vullen voor het nieuwe tuinseizoen.
De bestellijsten kunnen tot 10 januari
2022 worden ingeleverd in de brievenbus
van de bestuurskamer.
Kortom, de voorpret kan weer beginnen!
JG
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Ellen LI en
Dieuwie RE

Even voorstellen....
Met ingang van dit winternummer van de
Tuinfluiter nemen wij, Ellen Bosschaart en
Dieuwie Vermaat, de redactiewerkzaam
heden van Dick Saher over en stellen we
ons graag aan jullie voor.
Dieuwie: ik heb sinds maart 2020 samen
met mijn echtgenoot Bas een tuin op H5.
Met heel veel plezier brengen wij daar veel
uren van onze vrije tijd door. Wij hebben
voornamelijk groente en fruit maar ik ben
druk doende om mij te verdiepen in de
aanplant van bloemen. Ik ben actief in de
kantinecommissie, waar ik ook erg veel
plezier aan beleef. Hierdoor heb ik al heel
wat tuinders leren kennen. Zo kwam Ellen
op een dag ook aan de bar. Het was een
weerzien want wij kennen elkaar van
vroeger. Onze dochters hebben met el
kaar op de lagere school gezeten en waren
dikke vriendinnen. Daarna zijn we elkaar
uit het oog verloren maar we hebben el
kaar nu dus weer gevonden. Des te leuker
dat we nu allebei in de redactie van de
Tuinfluiter zitten!

Ellen: Ik ben lid geworden van ZWN in
voorjaar 2016. Ik heb de tuin H30 betrok
ken. Achteraf een zeer verwaarloosde
tuin, wat niet opviel toen ik erop kwam
omdat alle onkruid was platgemaaid met
een bosmaaier door iemand van de tuin
commissie.
Het bleek een vrij 'dode' grond met zeer
zware wortels van alles wat je niet wilt in
je tuin en zware klei waar een spade niet
in ging. En geen worm of ander kriebel
beestje te zien. Ik ben zo’n beetje 5 jaar
bezig geweest de grond weer levend te
maken. Ik kan zeggen dat dat redelijk is
gelukt met spitten, wortels eruit te halen,
en vervolgens blad en ander groen in de
aarde te stoppen. Inmiddels hoef ik niet
meer te spitten. Wormen en andere
kriebelbeestjes doen inmiddels het werk.
Verder is mijn hobby: appels. Zoals velen
weten, ben ik jaarlijks bezig met appels
persen tot sap en ik maak er ook weer
cider van.
En nu een 2e hobby erbij. Redactie van de
Tuinfluiter. Ik heb er zin in.

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
Ellen Bosschaart (H30)
Joke Groskamp (L24)
Dieuwie Vermaat (H05)
Bestuur:
Voorzitter: Jan Levers (M12)
Secretaris: Martina van Zonderen
(M2A)
Penningmeester: Hugo Huneker (M8)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Jan Willem van Dalen (S8)
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 maart (Lentenummer)
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