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Van de Redactie 
 
Woorden van de voorzitter, oogstdag, meer keus in zaaigoed, bijen en meer. 
Malou en Manda-Marieke interviewden Herman van der Werf. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Wil Boxem, Alex Driest, Leona van Duivenvoorde, 
Cor Eijpe, Chris Koopman, Hans Mobach, Malou Overmeer, Peter Prinssen,  
Manda-Marieke Schuurer-van Zelm, Marja van Spaandonk (Gooi en Eembode), Jan 
Verrier, Herman van der Werf en Go Wammes. Waarvoor dank. 
 
Deze nieuwsbrief staat in kleur op de verenigingswebsite, als pdf file. De links naar 
websites in deze nieuwsbrief zijn eenvoudig via de website editie te benaderen. 
http://www.vtvnaarden.nl/map/nieuwsbrief/nieuwsbrieven.htm 
 
Actuele informatie staat op de Facebook blog van de vereniging.  
Voor tuin-actualiteiten, berichten, vragen en andere interessante zaken. 
De blog is alleen voor leden toegankelijk.  
Er zijn reeds 51 leden. Nog geen lid / deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke: 
mandamarieke@hetnet.nl . 
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Nico Bader 
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VAN DE VOORZITTER 
 
Beste tuinders (M/V), 
 
Als deze nieuwsbrief verschijnt lopen we alweer aardig naar het najaar.  
Elzeba Kleiss heeft zojuist de eerste workshop bloemschikken georganiseerd.  
Op de tafels van het clubhuis zijn diverse zomerboeketten geboren, net zo kleurrijk 
en gevarieerd als ons mooie complex en ons ledenbestand. 
Dat clubhuis heeft trouwens een flinke opknapbeurt ondergaan. De wanden en het 
plafond zijn enkele keren opnieuw gewit en de balken en toegangsdeur hebben een 
gedurfde paarse pastelachtige kleur gekregen. Zoiets als de riddersporen in mijn 
tuin. En dan blijkt ineens weer hoezeer smaken kunnen verschillen. De een vind het 
mooi (waaronder ondergetekende), de ander vindt het afschuwelijk. Naar ik heb 
begrepen is het laatste woord er nog niet over gezegd. 
 
Het ‘probleem’ van het winkelbeheer heeft zich gelukkig als vanzelf opgelost. 
Inmiddels is er een ‘winkelcommissie’ gevormd. Hans Mobach, die de gezamenlijke 
inkoop van zaden (gewone en biologische) en van de aardbeienplanten op zich heeft 
genomen, zal met een viertal assistenten ook het winkelbeheer organiseren.  
 
Op zaterdag middag 26 september vindt het jaarlijkse oogstfeest plaats. Dan groeit 
er in het clubhuis weer een heerlijk buffet met verassende specialiteiten. Ik verheug 
me er al op. Komt u ook? De feesttent is al besteld. 
 
Er zijn komend jaar enkele belangrijke veranderingen in de bestuurssamenstelling  
op tilt. Ron Dekker, onze tuinverhuurder, zal tot het bestuur toetreden. Theo Röell zal 
het secretariaat overdragen aan Leona van Duivenvoorde. Tevens zal er volgend 
jaar een nieuwe voorzitter komen. Het bestuur heeft hiervoor een uitstekende 
kandidaat gevonden in de persoon van Elzeba Kleiss. Als de algemene 
ledenvergadering ermee akkoord gaat zullen twee cruciale posten in het bestuur dus 
worden ingenomen door onze damesleden. Die ontwikkeling juich ik persoonlijk van 
harte toe! 
 
Tot op het oogstfeest! 
 
Go Wammes 
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DIT  NAJAAR:  MEER KEUS UIT BIOLOGISCH  ZAAIGOED 

Uit een peiling onder de leden is gebleken dat er ruime belangstelling bestaat voor 
de mogelijkheid om biologisch zaad aan te schaffen via De Bolster.  

Garant Zaden biedt ook biologisch zaad maar de keus is wat beperkt.  

De Bolster biedt alleen zaaigoed, van groenten, kruiden en bloemen, dus geen 
pootgoed. Wil je dit ook biologisch dan kun je terecht bij Vreeken’s Zaden 
(www.vreeken.nl), alleen moet je dat wel zelf regelen.  

Naast de catalogus van Garant krijg je dus in het najaar ook een bestellijst van De 
Bolster toegestuurd. De korting zal afhankelijk zijn van de afname. 

Hans Mobach 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
 
Bladluizen honing  
 
De honing en niet alleen die van ons complex, maar ook in andere delen van het 
land is donker. Dit komt omdat er zgn ‘bladluizen honing’ in zit. 
In de ene omgeving is dit meer dan in de andere omgeving.  
Deze honing is in Duitsland en Zwitserland bekend als ‘Wald honing’ en is dan  
bijna zwart. 
Bladluizen honing: de oorsprong is de sapstroom van de planten (in dit geval van de 
linde bomen) die door bladluizen gesoupeerd wordt. Omdat de bladluizen alleen het 
eiwit uit deze sapstroom nodig hebben, verlaat de rest (suikers) het lichaam en wordt 
afgezet op bladeren en takken.  
Deze afgezette suikers (in vaktermen ‘honingdauw’ genoemd) worden bezocht door 
een blauwschimmel en bijen die er honing van maken, waar deze blauwschimmel in 
zit. Dit veroorzaakt de donkere kleur van de honing. 
Wanneer er dit  jaar op markten linde en acacia honing wordt aangeboden die licht 
groen (linde) of blank is dan is dit waarschijnlijk geen honing uit Nederland. 
 
Overigens is deze blauwschimmel onschadelijk, zie de verschillende kaassoorten 
met blauwschimmel. 
  
  
Jan Verrier 
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                OOGSTFEEST     

    Zaterdagmiddag 26 september 2015  

                    vanaf 16.00 uur 

                  locatie: Verenigingsgebouw De Zaaier en feesttent 

We houden natuurlijk ook dit jaar weer een oergezellig oogstfeest. 

Net als in de afgelopen jaren zal het buffet bestaan uit door u zelf 
vervaardigde heerlijkheden. Als voorbeelden noemen wij: 

allerlei pompoentaarten of soepen, appel-, peren-, pruimen- of andere 
vruchtentaarten, hartige taarten en soepen van prei, ui, tomaat of andere 
groenten, aardappelsalade of groentesalade, toast met zelf gerookte 
makreel of forel, Naardense rivierkreeftjes, toast met pickels, jammetjes, 
groentespread, eigen honing, gevulde eieren van eigen kippen, 
zelfgemaakte wijnen van eigen fruit, vruchtensappen, zelfgemaakt bier 
en alles wat uw creativiteit verder oplevert. 

Bent u vegetariër? Geen enkel probleem. De ervaring leert dat er ook 
veel vegetarische gerechten worden meegenomen. 

Het systeem is een Amerikaanse fuif. Als u een bijdrage meebrengt 
bestaande uit twaalf porties, en u komt samen, dan is er voor iedere 
feestganger zes porties om heerlijk van te smullen. Uiteraard zal ook de 
bar geopend zijn met consumpties tegen de bekende vriendenprijsjes. 
Omdat iedereen zijn specialiteit bereidt, groeit er een bijzonder 
gevarieerd en uitgebreid buffet. 

      Laat deze culinaire buitenkans niet aan uw neus voorbij gaan! 

Tuinliefhebbers zijn doorgaans ook voortreffelijke keukenprinsen en 
prinsessen. 

Svp op een bijgaand kaartje de samenstelling van het gerecht opgeven. 

  

Evenementencommissie 
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                                VRAAG  &  AANBOD 
 
Ik, Chris Koopman, tuin 141,  ben bereid kleine lasklusjes te doen tegen vergoeding 
van de kosten. 
Heeft U interesse, bel dan 0651486917.  Alvast bedankt.          
 
 
                               ------------------------------------ 
 
Hier had uw vraag of aanbod  kunnen staan!!! 
 
                                ------------------------------------ 
 
Info van Velt. 
Wat kun je in het najaar zaaien en planten? 
Je kunt veel meer uit je moestuin halen als je ook na juni nog de gepaste teelten 
zaait en plant. Het is een echte aanrader om in deze periode van het jaar tot op de 
uiterste data nog wat te zaaien of te planten. Zo kun je immers tot diep in het najaar 
groenten oogsten. 
Wat zijn de voordelen? 
• Je kunt je grond beter benutten 
• Je bodem blijft bedekt 
De groenten kunnen in een koele herfst lang bewaard worden op het veld.  
(betere oogstspreiding) 
 
http://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/wat-kun-je-het-najaar-zaaien-en-
planten?utm_source=Ledenbestand+Velt&utm_campaign=b7c2c99e8d-
2015_08_27_Najaar_zaaien_en_planten&utm_medium=email&utm_term=0_625a15
2ba2-b7c2c99e8d-323308153 
 

                              --------------------------------------------- 
 
 

  
                                                                                                              
                                                   U zaait het beste, 
                                                        U oogst het beste 
    
 
  Voor al uw groenten-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappelen en andere  
  tuinartikelen.                                                       
  Informatie: Henk Mei	  
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Mijn tuin (209) 
 
Ik ben zo blij met mijn volkstuin. Alles groeit en bloeit zo weelderig en is een lust voor 
het oog. Zo uitbundig, dat het me bijna letterlijk en figuurlijk boven het hoofd groeit. 
Ik nodig dan ook mensen uit, om een wens in te leveren, wanneer ze een stekje, 
polletje of knolletje uit mijn tuin zouden willen adopteren. 
Ik heb een overvloed aan sedum, dahlia’s in allerlei kleuren en modellen, monarda, 
diverse soorten geel voor de pluk (van super lichtgeel tot warm donkergeel), en nog 
diverse soorten planten waar ik de naam niet van weet. 
Dus laat een wens achter in mijn brievenbus (tegenover volkstuin nr. 27) en kom 
kijken in mijn tuin 209 (Pad B, 2de tuin voorbij de schooltuinen). 
Onderstaand een impressie. 
 
Wil Boxem 
 

 
 
 
                          ------------------------------ 
 
SMAAK 
De smaak van biologische producten is beter dan van andere, gangbare teelten.  
Ook is de voedingswaarde is hoger. Topkoks gebruiken daarom graag biologische 
producten. Biologische tuinders, en ook volkstuinders, proberen zo hoog mogelijke 
opbrengsten en rendementen te halen, met name door ruim gebruik van meststoffen. 
Ik stel me een biologische teelt voor waarbij de plant in alle rust groeit zonder extra 
stimulering. In hoeverre is er qua smaak en voedingswaarde nog te winnen? 
Wie heeft hier ideëen over? 
 
Nico Bader   
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Achter het hek van tuin 705: Herman van der Werf 

	  

Herman van der Werf is opgegroeid in de Noordoostpolder. In Emmeloord om 
precies te zijn. Zijn vakantiebaantjes waren bij de boer op het land. Schoffelen 
bijvoorbeeld. Per uur betaald worden leek hem slimmer dan per stuk, zoals bij bollen 
pellen.  

Als kind hielp hij mee op de moestuin van zijn vader. Dat blijkt toch vaak het zaadje 
dat voor later geplant wordt, als het aankomt op de liefde voor tuinieren. Hij houdt 
ook nog steeds van de Noordoostpolder en Flevoland. Het weidse landschap is hem 
onder de huid gaan zitten. Zijn vrouw, Marleen komt ook uit de polder. Haar ouders 
hadden er een fruitteeltbedrijf. Aan de adviezen van zijn schoonvader heeft hij veel 
als het aankomt op de appelbomen op zijn tuin.  

Herman is opgegroeid met traditioneel boeren. Er ging met enige regelmaat 
kunstmest over de gewassen. Zowel over de moestuin van zijn vader als over de 
akkers waar hij werkte. (wat werd er ook alweer verbouwd? Op de tuin van mijn 
vader dingen als aardappels, boontjes, boerenkool, wortels) Roundup was destijds 
een innovatie in de agrarische sector, kan hij zich herinneren. Voor het eerst waren 
boeren in staat onkruid heel gericht te bespuiten in plaats van dat een heel stuk 
grond bespoten moest worden. Nu dringt langzaam door dat het misschien giftiger is 
dan destijds werd verteld. 

Beroepsmatig koos Herman niet voor een leven als boer, maar ging rechten 
studeren. Een mooi vak, dat hem nog steeds boeit. Toch had zijn vorige baan er 
maar zijdelings mee te maken. Hij werd Adviseur Regionale Economie bij de Kamer 
van Koophandel. Dat was jarenlang een boeiende, afwisselende baan. Maar op een 
gegeven moment werd de functie wel heel breed en begon Herman terug te 
verlangen naar een functie die iets meer met juridische zaken te maken had.  
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Hij zegde zijn baan op en nam even de tijd om na te denken over een volgende stap. 
Ook de agrarische wereld bleef hem boeien en hij besloot te gaan onderzoeken of 
die twee te verenigen waren in een baan. Toeval of niet, maar hij vond zo’n baan. Na 
de zomervakantie begint hij als docent recht aan de Agrarische Hogeschool. Nota 
bene in zijn geliefde polder, in Dronten! 

2015 is het vijfde seizoen dat Herman en Marleen een tuin hebben op het complex. 
Een grote, langgerekte lap grond, van 210 m2. Aan het begin, bij het hoofdpad staat 
een kasje. Een bijzonder kasje, want het was nog van de grootvader van Marleen. 
Het aluminium frame heeft de tand des tijds overleeft en met wat nieuwe ramen her 
en der wordt het nu nog steeds gebruikt. Dit jaar had Herman dus vrijaf. Zo kon hij 
meer tijd besteden aan zijn volkstuin en aan zijn zoon Pieter, die nu 2 jaar oud is. 
Pieter gaat graag mee naar de tuin. Als pappa zijn tuinkloffie aantrekt, weet Pieter al 
hoe laat het is.   

Herman had dus wel een beetje kennis en ervaring toen hij aan de Keverdijk begon 
met zijn moestuin, maar hij kreeg ook zo nu en dan moestuinboeken cadeau die als 
naslagwerk fungeren, het internet is makkelijk om zaken op te zoeken en hij schuwde 
ook niet zo af en toe raad te vragen aan de ervaren tuinders als ‘ome Ton’, die achter 
hem zit. De tuin was behoorlijk overwoekerd met onkruid toen hij hem kreeg, maar 
stukje bij beetje werkte hij zich er doorheen. Het ziet er nu keurig uit.  

Dat kun je helaas niet van alle tuinen om hem heen zeggen. De tuin naast hem valt 
ten prooi aan onkruid. Het staat behoorlijk hoog. Verder staat er bijna niets in. Met 
pijn in het hart vertelt Herman over de vorige huurder, Bertus, een man van een jaar 
of tachtig die met hart en ziel zo’n veertig jaar op het complex tuinierde. Tot hij vorig 
jaar vertelde dat hij ziek was. Herman zag hem in januari voor het laatst en op een 
dag begin dit jaar verscheen een nieuwe dame in de tuin. Eén of twee keer heeft hij 
haar gezien, daarna niet meer.  

De buurvrouw aan de andere kant kreeg ook een tuin waar veel onkruid groeide en 
die zelfs onder zwart plastic lag. Niet echt een aanmoedigende situatie voor een 
beginner. Soms wordt er aan nieuwe leden verteld dat er geen of nauwelijks 
‘woekeronkruid’ op hun nieuwe tuin groeit, maar zodra het april wordt, blijkt dat niet te 
kloppen. Maar deze buurvrouw gaat de strijd met het onkruid winnen. 

Eigenlijk zouden beginnende tuinders met een klein stukje grond moeten beginnen, 
filosofeert Herman. Om niet ontmoedigd of overweldigd te raken en rustig te 
beginnen en om te ervaren of het echt wat voor ze is. Maar ook om uit te vinden of 
ze er echt wel genoeg tijd voor hebben. Het zou zelfs een goed idee zijn, als nieuwe 
tuinders zonder ervaring een mentor of coach kregen, het eerste jaar. Iemand bij wie 
ze terecht kunnen met vragen. Maar ook iemand die kan inschatten of een nieuw lid 
het werk aankan. Want een tuin die langdurig achterstallig onderhoud kent, is voor 
niemand leuk. Ook niet voor de buren, die last krijgen van andermans onkruid dat 
voortwoekert tussen en onder paden. Op dit punt mag het bestuur en beheer van de 
vereniging wat Herman betreft nog wel wat sneller optreden dan nu het geval is.  

Misschien is het een idee voor de vereniging, als een paar tuinen die eind van het 
jaar opgezegd worden, in tweeën, drieën of vieren worden gedeeld voor de 
beginners van het volgende jaar. Dat worden dan de oefentuinen. Als iemand het in 
de vingers heeft, kan hij of zij een jaar later doorschuiven naar een grotere tuin die 
vrijkomt. Zo komen de kleine oefentuinen weer vrij voor nieuwe beginners.  
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Terug naar Herman’s tuin. De eerste jaren op de moestuin bemeste Herman zijn tuin 
niet. Alles groeide vanzelf. Wel kon hij zich herinneren dat je vooral aardappels niet 
elk jaar op dezelfde plek moet zetten. Langzamerhand raakt alles nu wat meer 
gestructureerd en maakt hij elk jaar als geheugensteuntje een plattegrond met welk 
gewas waar staat, zodat het makkelijk is om het jaar erop alle gewasgroepen op te 
laten schuiven. Dat roteren alleen misschien niet genoeg is, begint Herman 
langzamerhand te beseffen. De planten hebben voeding nodig en halen dat uit de 
grond. Dat zal ook eens aangevuld moeten worden, dus vorig jaar ging er mest op en 
afgelopen winter groenbemesting in de vorm van Engels Raaigras.  

Als zijn vader op bezoek is, helpt hij graag een handje mee en volgt met interesse 
Hermans stappen op het gebied van natuurlijk tuinieren. Zo is de cirkel weer rond. 
Koken doet Herman niet zo graag, maar jam maken van zijn rabarber en bessen is 
wel een hobby. Na het interview gaat hij dan ook vlak voor het donker nog even 
bessen plukken. Hopelijk blijft er straks met zijn nieuwe baan ook genoeg tijd over 
voor de genoegens van de moestuin. 

Manda-Marieke Schuurer 

Malou Overmeer 

                          -------------------------------------------------- 

 

Info van Velt. 

Wat doe je tegen witziekte op courgette en pompoen? 
Tijdens de tweede helft van augustus verschijnen witte vlekken op pompoen- en 
courgettebladeren. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen en het is eigenlijk een 
sleetziekte. De planten hebben gewoon hun best gedaan om vrucht te zetten, hun 
weerstand vermindert, de dagen worden korter en vochtiger, en de schimmelsporen groeien 
nu makkelijk uit. 

Deze schimmel besmet je vruchten niet en kan ook geen kwaad voor andere gewassen. Je 
kunt de aangetaste bladeren dus gewoon verder laten afsterven, en  - in het geval van 
pompoenen – wachten met oogsten tot de planten, omstreeks half oktober, helemaal teloor 
zijn gegaan. Voordelen van deze methode: je ziet je vruchten goed liggen en ze zijn perfect 
rijp en bewaarbaar. 

Het aangetaste loof kun je gewoon mee composteren: de sporen zitten toch al overal – zelfs 
op je kleren als je het verplaatst., 

Voor mee informatie, zie: 

Bron: http://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/wat-doe-je-tegen-witziekte-op-
courgette-en-pompoen?utm_source=Ledenbestand+Velt&utm_campaign=b7c2c99e8d-
2015_08_27_Najaar_zaaien_en_planten&utm_medium=email&utm_term=0_625a152ba2-
b7c2c99e8d-323308153 
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Hoe groot moet je tuin zijn 
om er van te kunnen eten? 
DUURZAAM NIEUWS.NL   27 juli 2014  
 
 
Is de vakantie voor jou ook de periode om weer wat actiever in je tuin aan de slag te 
gaan? En heb je plannen om wat meer eerlijk voedsel uit je tuin te halen? Dan is de 
vraag hoeveel vierkante meter land je per persoon nodig hebt om qua voedsel 
zelfvoorzienend te worden zeker interessant. Want het is opvallend weinig, zo blijkt. 
Bij permacultuur worden alle ecologische niches op een stuk land opgevuld. Daardoor 
kunnen vaak hoge oogsten gehaald worden. 
 
Zelf in je eigen groenten en fruit voorzien: 35-40 m2 
Het makkelijkst is om qua groenten en fruit zelfvoorzienend te worden. Groenten en fruit 
bestaan voornamelijk uit water, waardoor je al snel hoge opbrengsten per vierkante 
meter haalt. Nadeel van zelfvoorzienendheid is dat je altijd de groenten van het seizoen 
moet eten. Dus geen tomaten in de winter  – tenzij je een kas hebt. Als we het advies 
van het Voedingscentrum volgen, moet elk mens zo’n 400 gram groenten en fruit per 
dag eten. 
Dat komt neer op rond de 150 kg per persoon per jaar. De meeste groentes hebben 
opbrengsten die variëren van een tot vier kilo per vierkante meter [1]. Als twee keer per 
jaar groente wordt geteeld en uit wordt gegaan van  gemiddeld twee kilo opbrengst per 
vierkante meter zit je dus op 35-40 vierkante meter per persoon. De opbrengst kan zelfs 
nog verder omhoog als je kiest voor productieve groentensoorten (winterpeen levert 
meer dan 10 kg per vierkante meter op) en intensieve teelt, dus het land het hele jaar 
door bedekt houden. 
Houd bij de planning ook rekening met de winter, dus leg een kas aan en/of zorg dat je 
groenten als sluitkool of winterpeen kweekt. Zuurkool kan je ook zelf maken uit witte of 
rode kool en blijft zeer lang goed. 
 
Brood, aardappelen en peulvruchten: 250 vierkante meter 
De Nederlandse landbouw behoort tot de productiefste ter wereld. Een hectare 
aardappels levert in goede jaren meer dan zestig ton op. Dat is genoeg om zo’n 750 
mensen van aardappels te voorzien, dus ongeveer 15 vierkante meter per persoon (iets 
ruimer genomen). Een hectare tarwe levert minder op omdat meer dan de helft van de 
biomassa in het stro zit en tarwe natuurlijk droog is  –  aardappels bestaan voor 
driekwart uit water. Driekwart van het gewicht van de aardappelplant bestaat uit 
aardappelknollen. Wintertarwe, dat is tarwe die in de herfst gezaaid wordt om de planten 
zo een voorsprong te geven in de lente, brengt rond de negen ton per hectare op. 
Voldoende voor 110 mensen, dus (weer met overmaat) rond de honderd vierkante 
meter per persoon. Het loont dus de moeite voor een deel over te schakelen op 
aardappels. 
De aminozuren in granen en peulvruchten zijn complementair – als beide in een 
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verhouding 3:1 worden gegeten krijg je in principe alle aminozuren in de juiste 
verhouding binnen. Omdat peulvruchten per vierkante meter  minder opbrengen dan 
granen – denk aan drie ons vergeleken met bijna een kilo – is het areaal dat nodig is 
vergelijkbaar. Gunstig is dat peulvruchten veel stikstof in de bodem achterlaten, 
waardoor de granen beter gaan groeien. Peulvruchten, aardappelen en granen kunnen 
dus in rotatie. 
Ook hier geldt dat het groeiseizoen flink verlengd kan worden door te werken met 
kassen. Zo kunnen ook tropische gewassen als zoete aardappel en kousenband worden 
gekweekt. Het is dus mogelijk geheel zelfvoorzienend in voedsel te worden met een 
tuintje van ongeveer 300 vierkante meter. Wel heb je uiteraard kunstmest of een andere 
bron van meststoffen nodig. Echte ecofreaks composteren dus hun eigen excrementen. 
Wie vals wil spleen, kan beter een grote zak fosfaatkunstmest en kalirijke meststof in 
zijn schuurtje zetten. Voor weinig geld kan je zo jaren verder. 
 
Oliehoudende zaden: 30 vierkante meter 
Een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetzuren is absoluut van 
levensbelang. Het Voedingscentrum beveelt 15 gram meervoudig onverzadigde vetten 
per dag aan. Per jaar wordt dat ongeveer 6 liter (5 kg) olie. Een gezond oliehoudende 
gewas, dat het in Nederland ook goed doet, is koolzaad, dat per vierkante meter een 
halve kilo oliezaad (200 gram olie) produceert. De perskoek is eetbaar of te gebruiken 
als veevoer. Nog gezondere alternatieven, maar met een iets lagere opbrengst per 
vierkante meter zijn lijnzaad en raapzaad (niet in Nederland verkrijgbaar). Ook 
zonnebloemen kunnen. 
 
Vlees, melk en andere dierlijke producten: verdrievoudiging oppervlak 
Om alle vlees te kweken dat de gemiddelde Nederlander eet, zo’n 86,6 kilo per jaar, is 
dit kleine tuintje van 350 vierkante meter lang niet genoeg. Als we er van uitgaan dat al 
dit vlees varkensvlees is (voederconversie: 5), dan is om deze varkens te kweken rond 
de 500 kilo graan en andere gewassen per jaar nodig. Hiervoor moet het tuintje in 
afmeting verdrievoudigen. Een slimmer alternatief is daarom kippen te houden. Die 
leggen ook geregeld eieren. Per persoon is één a twee kippen voldoende. Deze kunnen 
met etensrestjes en de koolzaadkoek gevoerd worden en voor de rest loslopen. 
 
Een andere interessante aanvulling is een visvijver. Wat je absoluut wilt voorkomen is 
watergebrek in je tuintje, want dit vertaalt zich direct in een lagere oogst. In het 
waterreservoir kunnen weinig eisende vissen zoals zoetwaterkarpers of Afrikaanse 
meervallen (verwarmd water) gehouden worden. Graskarpers of tilapia’s kunnen worden 
gevoerd met eendenkroos, dat erg goed groeit op overbemest water. Ik heb ooit 
onderzoek gedaan naar een systeem waarbij eendenkroos als waterreiniging werd 
gebruikt. 
 
 
Dit artikel verscheen eerder op Visionair.nl en is geschreven door blogger Germen. 
 



D
e ontvangst is uitbundig.
Peter zegt met een dikke
knipoog: ,,Mijn tuin is wel
mooier.’’ ,,Smaken verschil-
len’’, roept Freek en gaat ons

voor naar achteren. Gevalletje van
twee kapiteins op een schip, maar in
dit geval gaan ze heel goed samen.
Peter en Freek kwamen in 1981 in de
wijk Hilversumse Meent wonen.
Het voortuintje, met een schuur aan
de straatkant, beslaat zo’n vijf bij drie
meter in een L-vorm. Aan de zijkant

creëerde Peter eerst een kruidentuin.
,,Want wij zijn nogal culinair, dan is
het fijn om kruiden binnen handbe-
reik te hebben.’’ Tegelijkertijd begon
Freek aan de achterkant van het huis
met zijn georganiseerde chaos. ,,Ik
hou van natuurlijk.’’ Al snel bloeiden
zijn bloemen zo mooi en uitbundig,
dat Peter jaloers was, want zijn voor-
kant oogde wel wat saai. En de voor-
tuin van zijn buren, zelfde L-vorm
maar dan in spiegelbeeld, ook.
,,Ik zette alles op z’n kop en vroeg de
buren of ik in het midden van onze
voortuintjes een vijver mocht maken.
De buren vonden het best en zo lang-
zaam maar zeker heb ik van twee
tuintjes één grote gemaakt.’’
Het resultaat? Een beeldschone stads-
tuin met twee stoere vijgenbomen,
vier tuinbankjes en overal potten in
verschillende afmetingen gevuld met
vele soorten hosta’s, geurende gerani-
ums (vooral minigeraniums, favoriet
van Peter), fuchsia’s en andere planten
die voornamelijk om kleur, geur en
bladvorm zorgvuldig zijn gekozen.
Hoeveel potten er staan? Peter wijst
op de schuurmuur waar met krijt 157
staat geschreven. Wat een werk om
die allemaal water te geven! ,,Welnee,
twee keer in de week met de slang er
langs en je bent klaar. Ja, bewerkelijk
is het wel als ze eind herfst naar bin-
nen moeten.’’ ,,Dan is het hier erg

vol’’, vult Freek fijntjes aan, die daar
in zijn tuin geen omkijken naar
heeft. ,,Puur natuur’’, benadrukt hij.
,,Het is maar waar je van houdt’’,
zegt Peter. ,,Dat bonte palet in jouw
tuin schettert gewoon aan mijn
ogen.’’ ,,Jij bent trouwens ook niet
meer zo’n pasteljager hoor’’, merkt
Freek op.
Het is dikke pret met deze twee man-
nen en dat vinden de buurtbewoners
ook. Aan de voorkant van de twee
huizen is onder de overkapping een
soort tuinkamer gemaakt, waar be-
halve de directe buren Nia en Gian-
carlo Matarazzi vele buurtbewoners
graag aanschuiven voor een bakkie,
een glaasje of een hapje. ,,Hoezo:
kent u uw buren? Wij kennen ieder-
een, houden een oogje in het zeil,
geven elkaars planten water. Deze
buurt heeft nog een sociaal hart.’’ 

Plantsoenen
Dat blijkt ook wel uit de drie plant-
soenen in de straat die Peter en Freek
met nog twee buren zelf hebben
ingericht en onderhouden. ,,Een
experiment van de gemeente om het
beheer aan de bewoners te geven. Wat
ons betreft is het helemaal geslaagd.’’ 
Behalve tuinreizen naar Engeland,
het bezoeken van kwekerijen, het
onderhouden van hun tuinen en
plantsoenen, ploeteren de mannen
ook nog in hun moestuin elders.
,,Kregen we van de kinderen toen we
trouwden. Van ons bruiloftsgeld
hebben we er een mooi tuinhuis
neergezet. Op het bord staat ’Wij
poten… wij planten’. Lachen toch?’’
Tekst: Marja van Spaandonk
Foto’s: United Photo’s/Peter Prinssen

Poten en planten
Waar te beginnen met het beschrijven van deze tuin in
Hilversum? Met de stadse oase aan de voorkant van het
huis van Peter Prinssen of de weelderige achtertuin van
zijn partner Freek Wiljouw?

Heerlijke tuinverhalen van Peter en Freek
Peter (midden) en Freek met buurvrouw Nia Matarazzi aan de koffie in hun gedeelde voortuin.

Het geraniumaltaar van Peter. Een vrolijk beeld bij de vuilnisbak in het plantsoen. 

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2015 23

Gooi en Eemlander,  zaterdag 22 augustus 2015.
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Elke zaterdagochtend kunt u in de kantine gratis koffie drinken. Kom ook eens gezellig langs.  
 

Bestuur 

 

Voorzitter:  Go Wammes 035 6953328             Gowammes@hotmail.com 

                                      Rubenslaan 13, 1412 HM Naarden  

Secretaris:  Theo Röell       035-6951136               th.roell@planet.nl  

   Jan Massenstraat 3,  1411 RW Naarden 

Penningmeester: Alex Driest 035-6943565  adriest@xs4all.nl 

Bankrekeningnr. 38 37 31 038 t.n.v. Volkstuinvereniging Naarden 

Beheer Complex: Jan Landwaart  0652580944   j.landwaart@hotmail.com 

 

Technische zaken: Benno Ochse 035 6569686  info@ochsepoolservice.nl  

 

Ledenadministratie:    Leona van Duivenvoorde 06-‐14193334	   leonavanduivenvoorde@gmail.com 

 

 

Commissies 

 

Info en verhuur tuinen: Ron Dekker  06-‐42112870	   rondekker16@gmail.com	  

	  
Beheer	  kantine:	  	   Krista	  Landwaart	   06-‐41249767	   j.landwaart@hotmail.com	  
	   	   	   Vera	  Hazelaar-‐Ruisendaal	  	  06-‐48942467	  	  hazelaar@gmail.com	  
 

Beheer Website:  Theo v. Gog 035-6948351 dezaaier@vtvnaarden.nl    www.vtvnaarden.nl 

 
 
Activiteitencommissie:  Go Wammes  035 6953328    Gowammes@hotmail.com 
   Cor Eijpe  035-‐6947027	   eijpe02@xs4all.nl 
   Michele Verberne 035-6940097 familieverberne@gmail.com 
   Malou Overmeer 035-‐6945403	   m.l.overmeer@hetnet.nl 
   Jaap Kolk  06-‐22907379	   jghkolk@gmail.com   
 
 
Winkel en inkoop  -  distributie zaden 
   Hans	  Mobach	   	   035-‐6946320	   hansmobach@online.nl	  
	   	   	   Chris	  Koopman	  	   035-‐6947737	  
	   	   	   Ruud	  Beek	   	   035-‐6944573	   rrbeek@ziggo.nl	  
	   	   	   Henk	  Mei	   	   06-‐22518100	   h.m.mei@casema.nl	  
   Paul	  Schilder	   	   035-‐6946963	   schilder140@zonnet.nl	  
 
 
Redactie Nieuwsbrief:  Nico Bader    035 6946222    nico.bader@stichting-pythagoras.nl  

 

Voor alle overige zaken, kunt u tijdens het tuinseizoen, elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht 
in ons verenigingsgebouw ‘de Zaaier’. 
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