
Agenda
Haringhappen

Zaterdag 18 juni
 

Open tuindag
Zaterdag 9 juli

 
Tuinders aan het werk tijdens de algemene werkbeurt van zaterdag 19 maart, toen het
af en toe al zomer leek. Er is hard gewerkt aan het opruimen van de resten van de
bomen die tijdens de stormen Corrie, Dudley en Eunice helaas omgewaaid zijn. Alge
meen werk: het blijft noodzakelijk én nuttig!
Foto: Catriona Black

Kwek en Kwak, vaste gasten op de Maluslaan, zijn

weer terug. Ze laten zich heerlijk verwennen door

de tuinders, nemen af en toe een duik in de vijver

en rusten vervolgens heerlijk uit in de schaduw.

Foto Carla Levers 
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Van de voorzitter
De zomer nadert en alles groeit in de

tuin (ook het onkruid) en het lijkt
alsof de hele Corona periode achter

ons is.
De evenementen komen weer op

gang en na de pannenkoekendag op
24 april en de plantenruilbeurs op 7
mei kijken we weer uit naar het ha
ringhappen op 18 juni en de open

tuindag op 9 juli.
Dit keer weer een echte open tuindag
met veel drank en spijzen en muziek.
En natuurlijk mag iedere tuinder zijn

of haar tuin aan het publiek laten zien.
Er zullen weer activiteiten in de speel

tuin en in de natuurtuin zijn en de
kantine, winkel en kringloopwinkel 

zullen open zijn.
Tevens vraag ik aandacht voor het

tuincafe 2.0. Op elke laatste zaterdag
van de maand om 4 uur 's middags in
de kantine. Op zaterdag 25 juni zal er
door onze imkers informatie over de

bijen worden gegeven.
Al met al ingrediënten voor een mooi
seizoen en ik hoop dat we er met z’n

allen fijn van mogen genieten.
 

Jan Levers

Rijksstraatweg 439 Haarlem
023-5201000

Vacatures Tuincommissie
De huidige voorzitter van de tuincommissie Chris van IJzendoorn heeft besloten
om zijn functie te beëindigen. Tanja Heuverkamp, coördinator algemeen werk,
had al eerder aangegeven dat dit haar laatste termijn zou zijn. Al met al hebben
we drie vacatures die ingevuld moeten worden:

•   Voorzitter Tuincommissie
•   Secretaris Tuincommissie
•   Coördinator ploeg algemeen werk

 
Voorzitter

•   Geeft leiding aan de Tuincommissie en wordt bijgestaan door een secretaris;
•   Maakt deel uit van het ZWN bestuur en neemt deel aan de bestuursvergade

ringen;
•   Heeft goede sociale eigenschappen;
•   Heeft leidinggevende kwaliteiten;
•   Kan in teamverband werken;
•   Kan voet bij stuk kan houden maar is ook in staat om te polderen;
•   Staat open voor nieuwe, meer biologische manieren van tuinieren.

Secretaris
•   Notuleert vergaderingen van de Tuincommissie;
•   Deelt de tuinders in voor algemeen werk en coördineert dat;
•   Publicatie uitslagen tuinkeuringen aan bestuur en tuinders  .

Coördinator ploeg algemeen werk
•   Kan de tuinders van de AW ploeg  motiveren en aansturen op een leuke,

ongedwongen manier.
 
Leden die zich herkennen in deze profielen kunnen zich melden bij Jan Levers,
voorzitter@zwn-volkstuinen.nl. Wij gaan graag met jullie in gesprek.
Het bestuur
 

Algemeen werk; het hoort erbij
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Bijen in het voorjaar en de zomer
Beste tuinders,
Hier een stukje over het leven van de bijen
in het voorjaar en zomer, en wij als imkers.
Bij temperaturen vanaf ongeveer 15°C  
gaan de imkers enthousiast foto's en film
pjes plaatsen op sociale media van de
eerste bijen die weer op pad kunnen. Het
seizoen gaat weer van start en we weten
niet hoe het zal gaan lopen.
Allereerst poepen ze echt alles onder en
wij gaan bij meer dan 15°C, geen harde
wind, of regen, de kast weer openen en
kijken hoe ze door de winter heen zijn
gekomen. De meeste van ons imkers
hebben 2 broedbakken per kast te con
troleren. Daar leven de koningin, de
werksters en de darren. In iedere bak
zitten 11 raampjes, dus 22 te gaan, voor
elke kast. We kijken of de bijen al met
stuifmeel binnenkomen, want dat duidt
erop dat er eitjes en larven zijn. Die wor
den daar namelijk mee gevoed. Eigenlijk
weet je dan al dat de koningin in de kast
is en eitjes legt. We kijken alles na, er kan
een muis doorheen zijn gelopen, schim
mel, etc. Zo'n raampje moet dan vervan
gen worden. Er zijn ook ramen die al veel
zijn gebruikt. Die vervangen we ook door
een nieuwe. Natuurlijk is het leuk als je de
koningin tegenkomt!     

 

 

Dit is de tijd dat niet alleen de bijen,maar
ook de imkers het drukker krijgen! De
koningin legt eitjes aan de lopende band
en er komen veel werksters bij. Zij hebben
ieder een eigen taak, in de hofhouding
rond de koningin, poetsen van de cellen,
nectar overnemen van de haalbijen en die
in de cellen stoppen, was maken om de
ramen uit te bouwen, haalbijen voor het
stuifmeel en de nectar. Wat weinig men
sen weten is dat er planten en bomen zijn
met nectar aan de onderkant van de bla
deren. Dit geeft hele donkere honing en
is duurder. Er zijn wachters om de ingang
te bewaken. Te veel om op te noemen.
Speurbijen om eventueel een nieuwe plek
te zoeken. Hebben wij op de tuin nog niet
gehad.
Zodra het eerste darrenbroed op de
ramen komt, moeten wij als imkers, op de
tuin, de bijen goed in de gaten houden,
want als er heel erg veel bijen in een te
krappe woning wonen, wil de koningin nog
wel eens vertrekken met een groep bijen,
een zwerm. Ikzelf ben in Haarlem actief in
het scheppen van zwermen. Wij kijken
regelmatig de ramen na, want als er pinda-
achtige doppen op raampjes zitten, zit daar
een nieuwe koningin in. Er zijn verschillen
de manieren om hiermee om te gaan. Daar
zou ik een les over kunnen geven.
Als er veel bloeit kunnen we honingka
mers bovenop de broedkamers zetten. Er
zit een rooster tussen de broed- en de
honingkamer waar de darren en de konin
gin niet doorheen kunnen, want liever
geen eitjes in de honing. Dan komt het
zware werk. De kasten worden loodzwaar
van alle nectar en we worden bij gestaan
door onze sterke mannen. Zodra het kan
gaan we honing oogsten, verzamelen,
slingeren, in potten doen, een etiket
maken en erop plakken, en o.a. in de
winkel verkopen.
Onze samenwerking tussen ons 4 imkers
is heel erg fijn. We helpen elkaar daar waar
nodig. Materiaal gaat over en weer. Een
leuk team!
Imker Nelleke.

Pannenkoekendag,
de start van het
nieuwe seizoen
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Het stokje is doorgegeven aan Singellaan  9+10. De dubbel
tuin van Anne en Gerard Soonius

Wij vinden het erg leuk ons verhaal te
doen in het thema: “geef het stokje
door…”
 
Begin dit jaar is het 26 jaar geleden dat
Anne als lid is ingeschreven voor de tuin
op de Singellaan 10.
Hiervoor had ik, Gerard, 24 jaar een tuin
op Buitentwist, maar door alle nieuwbouw
om ons heen ging onze privacy verloren.
Door een tip van een vriend die hier al
reeds tuinierde hebben wij toen het Z.W.
N. complex bekeken. Hetgeen een heel
goede indruk op ons maakte waarop we
besloten ons in te laten schrijven. Na
verloop van tijd kregen wij een uitnodiging
voor een rondleiding, waardoor wij te
recht kwamen op de Singellaan nr. 10. We
vonden het direct onze plek. De groep
bestond uit zeven mensen en wij hadden
de laatste keus, wat het heel spannend
maakte. Wat mogelijk in ons voordeel
heeft gewerkt, was dat de tuin er erbar
melijk bij lag en er geen bebouwing stond.
Conclusie, die hoefde men niet en wij
waren dolblij.
Ongeveer 8 maanden later kwam de tuin
naast ons vrij. Daardoor werd ons de
mogelijkheid geboden een tweede tuin te
nemen. Ik, Gerard,  heb mij toen als lid
ingeschreven voor de tuin op de Singellaan
9.
In dat jaar 1996 was er nl. weinig animo
voor het verhuren van een tuin. Zo weinig
dat er zelfs 17 tuinen niet verhuurd konden
worden. Dat gaf het toenmalige bestuur
veel zorg, omdat men ook toen al dacht
dat de Gemeente op de loer lag en ze het
om deze reden wel eens een andere be
stemming zou kunnen geven. Zodoende
gaf het bestuur toentertijd aan tuinders de
mogelijkheid een tweede tuin te huren. Er
waren echter wel restricties; het moesten
“getrainde” tuinders zijn en de tuinen
moesten aan elkaar grenzen. Bovendien
moest je ook beide lid zijn of worden en
je werd uiteraard ook beide ingedeeld
voor algmeen werk. Met ons waren er
gelukkig meerdere mensen die een twee
de tuin erbij namen en mede daardoor zag
het complex er weer ordentelijk uit. 
We begrijpen dat gezien de huidige situa
tie dit ondenkbaar is vandaag de dag, van
daar deze toelichting.
 
En toen kon het feest beginnen. We zijn

 
De mooie stralende damastbloem, hespe
ris, en een pioenroos op de voorgrond
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stevig aan de slag gegaan.
We spraken af dat Anne de tuin zou doen
en ik de bebouwing. Zelf was ik gewend
enkel groente te telen op rij, maar Anne
ging over van rechte paden naar ronde en
een mengeling van bloemen en groente.
Dit werd aanvankelijk door een aantal
mede tuinders niet zo gewaardeerd. De
meesten van hen waren toen nl. ook nog
enkel van de groenteteelt op rij. Maar
Anne ging gewoon door.
Het was nog de tijd dat huisjes aan de rand
van ons complex een lessenaar dak
moesten hebben. Ik heb een vakwerkhuis
je gemaakt, naar Duits voorbeeld. Ik vond
het jammer dat er geen zadeldak op
mocht, maar ja dat waren de regels. Ik heb
met veel oude en gevonden materialen ons
droomhuisje gemaakt. Op nr. 9 stond al
wel een huisje. Dat was van een vorige
voorzitter. Wat groter eigenlijk dan was
toegestaan, maar het mocht zo blijven.
Ook heel ingenieus: hij had een plat dak
gemaakt met een waterpoel erboven op.
Zodat regenwater kon worden opgevan
gen. En hij had er een irrigatiesysteem aan
verbonden. Helaas waren er wat manke
menten aan. Wij hebben het niet als zoda
nig gebruikt. Maar ook dat huisje bevalt
ons prima.
En onze tuin werd steeds meer een pa
leis-tuin.
Inmiddels is er veel veranderd. Er kwamen
nieuwe leden met andere interesses en zo
is o.a. het natuurvriendelijk tuinieren
ontstaan. Waar wij een groot voorstander
van zijn.
Ook met de bouw van huisjes en opstallen
is inmiddels veel meer mogelijk. Omdat er
nu geen bezwaar meer is tegen een zadel
dak op de huisjes aan de Singellaan, zijn wij
dit jaar begonnen met een nieuw dak te
maken, dat beter in de sfeer van ons
huisje past.
Wij vinden het ook een goede zaak dat er
mogelijkheden zijn gekomen het algemeen
anders in te vullen. Bijvoorbeeld tuinders
die een eigen taak opzich nemen. Anne
doet dat al jaren met de beplanting op het
voorterrein en bij het achterhek. En er zijn
meerdere mensen die zo een onderhouds
taak op zich hebben genomen.
Dit alles is het complex alleen maar ten
goede gekomen. Dat het bestuur de vinger
aan de pols houdt vinden wij een goede
zaak. En wij hopen dat we nog jaren met
u allen van dit prachtige complex en de
voor ons unieke plek op de Singellaan
mogen genieten.
Gerard en Anne Soonius
 
 

huisje met lessenaars dak en de kas

Het staat veel mooier zo'n zadeldak op een klein chalet. 
Anne en Gerard, jullie hebben dat mooi gedaan.
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Interview met Dick Saher 
Dick was tot en met het herfstnummer
van 2021 redacteur van de Tuinfluiter. Wij,
Dieuwie en Ellen, de nieuwe redacteurs,
zijn verheugd dat Dick bereid is zich te
laten interviewen.
 
Voor zover wij weten Dick, ben jij 10
jaar redacteur geweest van de Tuin
fluiter. Hoe is de Tuinfluiter, zoals
we hem nu kennen, gestart. En hoe
lang geleden is dat?
Dick is 12 jaar redacteur van de Tuinfluiter
geweest, in het begin met Evert (Eef) van 
Huyssteeden van de Natuurtuin. De
voorloper van de Tuinfluiter heette
ZWN-nieuws. Dat was destijds een ge
stencild krantje. De voorloper van dit
krantje was op A5-formaat, wat lastig was
want dat moest gevouwen en geniet wor
den. Dat werd aanvankelijk nog bij  ZWN
gedaan. Er was behalve het redacteur
schap en een rondbrengploeg dus ook een
vouw- en niet-ploeg. Het krantje was dus
echt een blad met uitsluitend tekst in zwart
wit, zonder foto’s.
Door een contact van Evert bij de Harte
kamp kon het krantje op een gegeven
moment worden gestencild bij een afde
ling van de Hartekamp in Schalkwijk. Een
groep cliënten zorgde, tegen een geringe
vergoeding, voor perfect stencilwerk. Het
krantje was nog altijd op A5-formaat, dus
de vouw- en niet-ploeg bleef ook toen nog
wel een tijdje bestaan.
Dick memoreert dat het clubverband bij
ZWN toen sterk aanwezig was. Er waren
bijvoorbeeld wedstrijden in wie de mooi
ste Dahlia’s of best verzorgde border had,
en er was een boomgaard op de huidige
tuin van Dick. Op de natuurtuin stond een
grote kas, waar door een van de tuinders
als bijklus plantjes en stekjes werden ge
kweekt en verkocht, als een soort service

aan de leden. Het was toen veel meer een
vereniging van mensen die gericht zijn op
het kweken van (eetbare) gewassen. We
genieten nu ook van onze tuinen, maar op
een andere manier.
 
Hoe ging de overgang naar een digi
tale versie? En hoe ging het bestuur
daar mee om, ook qua financiën?
Evert was op enig moment in aanraking
gekomen met Editoo, het programma
waarin de Tuinfluiter nu nog steeds ge
maakt wordt. In het begin was daar nogal
koudwatervrees voor omdat er een com
puter voor nodig was, iets wat toen bij
tuinders en bestuur nog niet zo ingebur
gerd was. Dick was er echter niet geheel
onbekend mee, omdat in het onderwijs,
waar hij werkte, de computers toen net
een beetje opkwamen.
Dick: “Een penningmeester geeft in prin
cipe liever geen geld uit maar omdat er
een grote kwaliteitssprong gemaakt kon
worden, tegen relatief lage extra kosten,
ging het bestuur daar vrij makkelijk in
mee”.
 
Je hebt natuurlijk een hoop zaken
mee gemaakt als redacteur. Wat
zijn de meest spannende momenten
geweest die je je kan herinneren bij
het samenstellen van ons blad?
“Over het algemeen kan ik zeggen dat het
uitgeven van de Tuinfluiter en het accep
teren en lezen door de leden allemaal heel
soepel is gegaan. Nooit heeft een artikel
stof op doen waaien, er is nooit iemand
met bezwaren gekomen en er is nooit een
kritisch stuk geschreven”. Iets wat Dick
stiekem eigenlijk wel jammer vindt. 
Toen ZWN 80 jaar bestond moest er een
lustrumuitgave komen. Daar keek Dick
erg tegenop omdat hij zich zorgen maakte

over hoe hij er iets moois van kon maken.
Maar Leo Pel heeft het op zich genomen
om daar iets leuks van te maken. Het is
inderdaad een prachtig nummer gewor
den, dat Leo in zijn eentje heeft samenge
steld mede op basis van oude nummers
van ZWN-nieuws.
 
Dick is in het verleden ook nog voorzitter
geweest maar is daarmee gestopt na een
‘coup’, zoals hij het noemde, van iemand
anders die die taak op zich wilde nemen.
Dick is daarna wel bij de redactie van de
tuinfluiter gebleven. Samen met Joke
Groskamp (secretaris toendertijd) en
Hans van Dijk. Gedrieën waren ze een heel
goed redactieteam en alle bestuurswerk
zaamheden hebben ze alle drie niet meer
opgepakt.
Dick heeft een paar spannende momenten
beleefd van gehaal andere aard.
“Ik moest mij op enig moment melden bij
de Rechtbank in de Smedesstraat in Haar
lem omdat ik een natuurfoto had geplaatst
in de Tuinfluiter. De foto kwam van de
fotobank van Editoo. Op die fotobank
staan foto’s met en zonder auteursrechten
door elkaar. Dat had ik in het begin nog
niet zo goed in de gaten. In de rechtszaal
kwam de tegenpartij met maar liefst vier
advocaten helemaal van een advocaten
kantoor uit Vught. De eis was om de fo
torechten te betalen. Een heel hoog be
drag. Over de duizend euro, geloof ik.
Gelukkig verklaarde de rechter, een
vrouw, de eis uiteindelijk niet ontvankelijk.
Je zou zeggen daar leert een mens van,
maar helaas is het me nog een keer over
komen. In dit geval beweerde het bureau,
waar de foto vandaan kwam, dat de foto
onrechtmatig gepubliceerd was, en pre
senteerde onze vereniging een nota van
enkele honderden euro’s. Het bestuur
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heef de rekening gewoon betaald, zonder
enige discussie”. 
 
We zijn toch even benieuwd: hoe
lang ben jij eigenlijk lid van ZWN? En
heb je altijd de tuin gehad waar je nu
nog steeds op zit.
Dick is ca. 20 jaar lid. Hij weet dit niet
exact: de administratie werd destijds niet
zo minutieus bijgehouden als nu. Dat bleek
toen Dick hierover onlangs navraag deed.
Hij zit op zijn derde tuin bij ZWN.
 
Vond je het zwaar om de tuin goed
op orde te houden? Heb jij ook be
oordelingen gehad over je tuin waar
je niet heel blij mee was?
“Ja, heel zwaar, want ik had een baan en
kleine kinderen. Ik heb toen de kinderen
heel klein waren zelfs nog bij een tuin
gehad bij een andere vereniging ‘Wie Zaait
Zal Oogsten’. Maar thuis was mijn hulp in
het gezin ook hard nodig. Dat viel niet te
combineren en toen heb ik de tuin opge
zegd. Later met de kinderen eenmaal op
de basis school heb ik het tuinieren weer
opgepakt bij ZWN.
 
Je hebt zo’n leuk artikel geschreven
bij Gerard de Kuyper die na 49 jaar
ZWN verliet. Heb jij de tijd dat leden
alles aten van de tuin en niet naar de
groenteman gingen, ook mee
gemaakt?
“Nee, niet echt meer, dat was nog voor
mijn tijd. Ik heb zelf trouwens nooit ge
dacht dat je volledig van de tuin kan eten.
De mensen tuinieren nu veelal omdat het
gezond is en onbespoten. Maar dat levert
niet een heel jaar voedsel op, denk ik.
Waar je wel het hele jaar van kunt eten
zijn aardappels, bonen en knoflook. Zelf

haal ik veel bessen van mijn tuin, zwarte
bessen”.
 
We kennen tegenwoordig het ver
schijnsel ‘natuurvriendelijk tuinie
ren’ en binnen ZWN is daar zelfs een
kennisgroep voor. Maar ook die
tuinders kampen soms met tegen
vallende oogsten. Soms ook gaat het
heel goed, maar ook zij blijven
groente en fruit kopen bij de super
of de biologische groenteman. Hoe
kijk jij daar tegen aan?
“Wil Stumpe, een vroeger lid van ZWN,
was de aanjager van natuurvriendelijk
tuinieren. In zijn tuin liet hij staan wat er
opkwam, het was een zeer overwoekerde
tuin. Hij is een van de eerste geweest die
het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft
weten te verminderen. De meeste tuin
ders gebruiken het gelukkig nu niet
meer. De tuincommissie dacht over tui
nieren in die dagen nog heel anders dan
nu. Alles moest in het najaar zwarte grond
zijn. Geen onkruid en geen gewassen waar
een ander last van kan hebben. Denk aan
de reuze Spring Balesemien. Terwijl we nu
ook denken aan bijen die er veel voedsel
aan hebben. Toch kwam hij elk jaar door
de tuinkeuring want hij was een man met
gezag en op de vrije stukken grond díe hij
had, had hij enorme opbrengsten. Joke
Groskamp is in zijn voetsporen getreden
en heeft ‘natuurvriendelijk tuinieren’ op
de agenda van ZWN gezet”.
 
Dick, je bent inmiddels op een res
pectabele leeftijd gekomen. Je doet
de dingen lekker op je  gemakje. Je
hebt de stress van ‘de tuinfluiter op
tijd afhebben’ niet meer, maar je
doet nog erg je best om leuke arti

kelen te schrijven. Mis je het redac
teurschap een beetje? Het gevoel
van: Yes, het is weer gelukt?
“Ja, ik mis het wel! Maar ik heb inmiddels
al weer een lijstje met artikelen liggen om
aan te leveren. Ik vind het leuk om daar
nog steeds mee bezig te zijn. Zoals een
artikel over niet-eetbare planten. Dus ik
bedoel de giftige. Waar je echt voor moet
oppassen! En op de een of andere manier
is het er nooit van gekomen iets te schrij
ven over de mooie tuin van Anne en Ge
rard Soonius. Dat vind ik jammer, dat ik
dat heb laten liggen. Maar echt leuk: Ellen
verklapt dat dit artikel al op de plank ligt
voor het zomernummer.
 
Wij kregen van jou een compliment
voor ons eerste nummer. Daar
waren we natuurlijk heel trots op.
Kun je ons nog een goede tip geven?
“Ja, het eerste nummer is positief ontvan
gen, ik heb daar ook mijn complimenten
over gegeven. De lijn is voortgezet, en van
belang blijft om een inhoudelijke krant te
maken. Het moet een krant van de vere
niging blijven en daarom is het goed om
de leden erbij te betrekken. Dat geeft de
leden ook het gevoel ‘er bij te horen’. Dat
is heel belangrijk”.
 
Nou laatste vraag Dick: blijf je nog
lekker lang lid bij ZWN?
“Zolang ik in goede gezondheid ben en
zolang ik het gevoel heb dat het mij goed
doet: heel lang!” Wij hopen dat in ieder
geval.
 
 
Ellen en Dieuwie     
 

 
Met veel
geduld 
heeft   
Dick alle
vergeet
menietjes
als een
border 
achter  
elkaar   
geplaatst

een prachtig kleuren palet

Tafelblad; Astilboides tabularis
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Zomerpuzzel: tuinfilippine
Stuur je oplossing voor 26 juni naar: redactie@zwn-volkstuinen.nl

De eerste drie inzenders met de goede oplossing krijgen een gratis drankje in de kantine.

Vul de woorden in volgens de omschrij
vingen. Gelijke getallen zijn gelijke cijfers.
Welk woord ontstaat in de grijze balk?
 
1 Hier verteert je tuinafval
2 Doen buurtbewoners bij ZWN
3 Kun je met veel groente en fruit doen
4 Heb je nodig in de erwtensoep
5 Dit hebben we ook bij ZWN!
6 Doet de meeste planten geen goed
7 De ene tuinder doet dat wel, de andere
niet
8 Voorjaarsgroente
9 Worden in de Franse keuken ook wel
gebruikt in een hartige taart
10 Zo heet de buurt waar ZWN ligt
11 Waren er vorig voorjaar nogal veel

Terwijl Karin Bloemen klimaatboxen aan St.Zaaigoed brengt geniet iedereen, maar zeker ook Sjoeke, van

een gezellige dag.

Raadseltje
"Waar staan die mutsen?”, vroeg de tuin
baas.
“Die staan in de grote kas”, zei zijn knecht.
“Ja, dat weet ik, maar dat zijn de Turkse
mutsen.
Ik bedoel die andere mutsen”.
Naar welke mutsen wordt gezocht? 
 
Oplossing staat op de achterpagina
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Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl

Plantjesdag

    Ria met haar gekweekte waar.

Ria 25 jaar lid van
ZWN

Ria werd gevraagd bij haar aantreden
als lid: Heb je wel een man voor het zware
werk?

Twee keer Cynara
 
Dit zijn nu eens planten waar je met ontzag naar kijkt: de artisjok, Cynara scolymus
(links) en de kardoen, Cynara cardunculus. Bijna 2 meter hoog met grote, grijsviltige
bladen en paarse, distelachtige bloemen. Maar hoe mooi de bloemen ook zijn; sommi
ge mensen vinden de smaak ervan belangrijker. Voordat de bloemen uitkomen worden
de knoppen geoogst. Even koken en dan de blaadjes in een bearnaisesaus dopen en
vervolgens zuig je het vlees er uit. Als de bloemblaadjes zijn opgegeten kom je op het
zogenaamde hooi. Dat schraap je weg en houd je de ook eetbare bodem over. 
 
Broertje kardoen kan je ook ’s avonds serveren maar dat kost wel enige voorbereiding.
De eetbare stelen moeten worden gebleekt en dat is nogal een klusje. 
Het zijn dus enorme planten en je moet er wel een plek voor vrijmaken. Ergens achter
in de border op vochtige, vruchtbare grond. In het najaar afdekken want de planten
zijn niet geheel winterhard. Ze zijn overigens makkelijk uit zaad op te kweken.
Dick Saher
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Eetbare (wilde) vaste planten - 9
Terug van weg geweest: hier is weer een
nieuwe aflevering van onze serie over
(wilde) eetbare vaste planten.
 
BOOMUI of EGYPTISCHE UI (Allium
cepa var. Viviparum) is familie van de
Oerprei. Het is een vaste uienplant die als
groente verwerkt kan worden in stamp
pot of sla. Aan de plant vormen zich kleine
bolletjes, die er vanzelf afvallen als je ze
niet opeet. Ze zaaien zichzelf dan weer uit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kleine uitjes zitten in een krans boven
op de stengels. Dat maakt deze groente
uniek en ook wel een beetje grappig. Deze
eigenaardige groente is heel goed in pot
te telen en kan zonder problemen over
winteren op het terras. In de vollegrond
groeit de boomui al net zo goed. Als je in
de groentetuin niet voldoende plaats hebt
kun je deze groente ook prima telen in de
siertuin. Doordat ze doorlevend is past ze
zeker ergens tussen de vaste planten. Zelfs
de strengste winters zal deze vaste groen
te overleven.
 
 
 
AKKERMELKDISTEL (Sonchus arvensis)
is een plant die, net als de paardenbloem
en het madeliefje, tot de composietenfa
milie behoort.  
De bloeiwijze is een hoofdje dat is samen
gesteld uit vele bloemen die staan inge
plant op een bloembodem. Meestal be
staat een hoofdje uit buisbloemen en

lintbloemen. Vooral bij natte zomers is
Akkermelkdistel een belangrijke voedsel
bron voor insecten zoals wilde bijen, ho
ningbijen, vlinders en hommels.
 

 
De plant heeft dikke wortels met knoppen
waarin reservevoedsel wordt opgeslagen
en uit lange kruipende wortelstokken.
Deze wortelstokken werden vroeger ge
roosterd en als koffiesurrogaat gebruikt.
De jonge blaadjes van de Akkermelkdistel
kunnen rauw door de sla, maar je kunt ze
ook koken als spinazie.
 
 
Van de SALIE (Salvia officinalis) zijn het
blad, de stengel en de bloem eetbaar. Het
is heerlijk in combinatie met varkensvlees
(de beroemde saltimbocca) of bij kip, maar
gaat ook goed samen met champignons.

 

 
 

Ook gedroogd en ingevroren bewaart
Salie goed zijn aroma. De aromatisch
geurende wintergroene kruidenplant is
matig winterhard, verdraagt droogte,
houdt van kalkrijke grond en wordt tot 50
cm hoog. Het blad is langwerpig en zilver
grijs gekleurd. De blauwe bloemen bloeien
in aren. In het voorjaar kun je de Salie
snoeien.
 
De KERRIEPLANT (Helichrysum italicum)
wordt ook wel CURRYPLANT genoemd.
Hoewel de plant ruikt als kerriepoeder,
heeft deze niets te maken met dit mengsel
van kruiden, noch met de curry boom.
Kerrieplant groeit nogal bossig uit en moet
daarom regelmatig worden terugge
snoeid. Je kunt dan meteen met deze
stekjes verder vermeerderen.

 

 
Het blad is niet eetbaar, maar wordt – net
als laurierblad – alleen gebruikt als smaak
maker. De plant heeft mooi zilvergrijs blad,
dat ook in de winter zijn kleur behoudt.
De jonge scheuten en bladeren kunnen
worden gebruikt om mee te stoven bij
mediterrane vis-, vlees- en groentegerech
ten, bij rijst, BBQ, sauzen en in kruiden
thee. De plant voelt zich het beste thuis
in droge, arme kalkrijke grond en wordt
dan 30-60 cm hoog.  
 
Joke Groskamp
 

B15 De zintuigentuin
Op de laatste ledenvergadering hebben we beloofd in gesprek te gaan met de Gemeente Haarlem. Op dinsdag 26 april jl. heeft dit
overleg plaatsgevonden. Naast vertegenwoordigers van de afdeling Vastgoed en subsidies waren namens Stichting Zaaigoed Wilma
Overbeek en haar echtgenoot Marcel aanwezig en namens het bestuur van ZWN Nico de Bont en Jan Levers.
De Gemeente is bereid om te kijken of er een kleinschalige vorm van dagbesteding bij ons kan plaatsvinden, maar wil dat pas doen
nadat het bestuur van ZWN zich daarover heeft uitgesproken en daartoe een verzoek gaat indienen.
Voordat dit gaat spelen acht het bestuur eerst overleg met de leden noodzakelijk. Binnen afzienbare tijd worden de leden hierover
geinformeerd.
 
Jan Levers
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Hoe gaat het inmiddels met de kennisgroep Natuurvriendelijk
Tuinieren?
 
 
Sinds de vorige editie van de Tuinfluiter
heeft de kennisgroep niet stil gezeten.
Iedere laatste zaterdag van de maand or
ganiseert de kennisgroep het Tuincafé en
na een drietal online afleveringen heeft dit
café een vaste plek in “De Tuinhapper”
veroverd. Een aantal trouwe deelnemers
doet al vanaf het begin mee, maar er is
uiteraard nog steeds plaats voor meer
belangstellenden, ook buurtbewoners zijn
welkom.
 
Elke bijeenkomst begint binnen en eindigt
buiten in de natuurtuin met een praktisch
onderdeel. In april konden tuinders het
resultaat zien van de winterstekken van
klein fruit als bessen en druiven. Gratis
nieuwe planten voor je eigen moestuin,
wie wil dat nou niet?
Op zaterdag 28 mei ben je weer van harte
welkom. Nieuwe deelnemers krijgen 
behalve thee en koffie ook een paar han

dige tuinhandschoenen om het geleerde
meteen in de praktijk te brengen. Op 25
juni is de laatste bijeenkomst voor de
zomer, noteer het in je agenda!

De kennisgroep coördineert ook het Al
gemeen Werk voor Natuurtuin en de
Heemtuin. De leden van de AW werk
ploeg hebben hard gewerkt op de natuur
tuin en het resultaat mag er zijn: een
dubbele compostbak waar we het tuinafval
van deze tuinen in mooie laagjes van afwis
selend groen en bruin tuinafval gaan op
bouwen. Het mag duidelijk zijn dat het niet
de bedoeling is dat hier ook ander tuinaf
val wordt gedeponeerd.
 
De werkploeg natuurtuin heeft een aantal
moestuinbakken gemaakt waarin ze vaste
groenten gaat verbouwen, zoals asperges,
artisjokken en eeuwig moes. Als experi
ment heeft de werkploeg een dikke laag
mulch op een stuk gelegd met veel zeven
blad en kweekgras. Na verloop van tijd
zullen deze ongewenste soorten vergaan,
waarna er mooie schone grond is om
nieuwe bloemen in te zaaien.
 
Joke Groskamp/ Marjolijn Sondorp

Buitentoiletten verstopt
 

Enkele weken geleden ontstond er een verstopping bij de buitentoiletten.
Dit is mede ontstaan door een te ruim gebruik van toiletpapier.

De gemeentelijke rioolput was vol en de afvoerpomp werkte niet. De gemeente is gebeld maar het was ze niet duidelijk dat
onze rioolput op nr. 9 staat geregistreerd.

Dus niet op adres van de Aartsweg 25. Weer mailen naar B&W en uiteindelijk na 4 dagen kwam men achter de administratie
ve verwarring. Toen kwam de oplossing wel in een stroomversnelling.

Op 29 april om 17.30 uur is er een grote afzuigwagen gekomen om onze rioolput leeg te zuigen.
De volgende dag kwam er een monteur om alles te repareren. Tegels zijn weer op zijn plaats e.d.

Gelukkig is alles nu weer opgelost.
Maar bij dezen wel een waarschuwing aan tuinders: wees zuinig met toilet papier.

Wees hier dus niet te verkwistend mee op de bui

ten toilettten!
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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:
15 september (herfstnummer)

Oplossing
raadseltje
Perzische muts of schuimbloem,
een prachtige bodembedekker.
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