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                                                                                                   Afhandeling pootaardappelbestelling  Hans Mobach

 

Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het bestuur. Vrijwilligers gezocht, vraag & aanbod, evenementen, de
agenda van de jaarvergadering en een fraaie presentatie van het jaarverslag 2019 (Leona).
Jan Landwaart wordt geinterviewd. Mieke van Galen attendeerde op de krozenboomgaard van Stichting Schone Fruitteelt.
Informatie over druiven snoeien, mollen, de teelt van kool (VELT),  het wortelmilieu van planten (Wageningen), plan
insectenherstel, en EU regels invoer van planten.
Foto’s van Nico Bader, Leona van Duivenvoorde, en Elzeba Kleiss.
Blijf foto’s sturen; uw naam wordt genoemd, als u dat wilt.
Levert u tekst aan: graag als platte tekst. Levert u foto’s aan: graag in vol formaat: 300 dpi of meer! Veel bytes, geen
probleem; stuur via wetransfer.com.
Voor de actuele VTV-zaken kunt u terecht op onze Facebookpagina. 89 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij facebook@vtvnaarden.nl.
Deze nieuwsbrief staat 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/test/nieuws/nieuwsbrieven.html.
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken: zie de website van de vereniging: http://www.vtvnaarden.nl/test/
index.html.
 
Veel tuinplezier,
Nico Bader.
 
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 20 mei  2020.
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van de voorzitter
Was vroeger alles beter?
 
Welnee, alleen wil de herinnering wel eens wat mooier inkleuren
dan de werkelijkheid toen was.
Verhalen van vroeger zijn zelden objectief. Maar hoe persoonlijk
gekleurd ook, ze zijn herkenbaar en mooi.
Maar de tijden veranderen en dus ook de tuinders en hun manier
van tuinieren. En met die herinneringen komen weer oude plan-
tensoorten terug in de tuinen. Nu vaak verbouwd door de jongere
tuinders.
Want tuiniers worden niet geboren, maar gemaakt. Wil het later
wat worden met het tuinieren, dan zijn vroege ervaringen met de
tuin en het goede voorbeeld van ouders, opa's en oma's het be-
langrijkst. Ook een schooltuintje kan een stimulans zijn om op
latere leeftijd te gaan tuinieren.
Op deze manier zijn bijna al onze leden begonnen: met de ver-
halen over de tuin, mooi ingekleurd door hun herinneringen
daaraan.
De realiteit van eigen tuin is anders: het is hard werken voor een
grote , gezonde opbrengst en een fraaie bos zomerbloemen! Voor
de beginners op ons complex is alles nieuw en voor de eerste
keer. Laten wij, de meer ervaren tuiniers, ze een beetje in de gaten
houden en als zij dat op prijs stellen, behulpzaam zijn met tips en
advies.
De lente komt eraan! We gaan weer beginnen: ik kan niet
wachten en veel tuinders met mij! Ik wens jullie allemaal een goed
tuinjaar. Kweek behalve groente, fruit en bloemen, ook mooie
herinneringen dit jaar!
 
Elzeba
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Mededelingen
Geen opruimdagen
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen opruimdagen
te organiseren. Afgelopen twee jaar hadden we 2 opruim-
dagen waarbij leden hun anorganisch afval konden weg-
gooien. We beseffen ons dat vele leden dit jammer vinden.
De reden waarom we hiervoor hebben gekozen is:
- de kosten voor het afvoeren van anorganisch materiaal is
ontzettend gestegen ivm nieuwe wet- en regelgeving
- de eerste week van januari hebben we helaas weer te
maken gehad met een diefstal in onze container bij het
clubgebouw. Er is voor een flink bedrag aan spullen gesto-
len. De extra kosten die de vereniging hierdoor heeft is flink.
Helaas komt de verzekering hierin ons niet tegemoet.
Dit heeft ons doen besluiten om geen opruimdagen te or-
ganiseren om enigszins de kosten te verlichten.
Heeft u veel anorganisch materiaal wat u graag zou willen
afvoeren? De vereniging biedt u de mogelijkheid om onze
aanhangwagen te huren. De kosten die we hiervoor vragen
is 15 euro per dag. De borg op het net wat u kunt gebruiken
voor de aanhangwagen bedraagt 25 euro. Wilt u hier ge-
bruik van maken, kunt u dit aangeven bij één van de be-
stuursleden.
 
Tussentijds aftreden Elzeba Kleiss als voorzitter
Alweer 4 jaar geleden is het, dat ik Go Wammes opgevolgd
ben als voorzitter van onze vereniging. Ik heb dat steeds
met veel plezier gedaan, Maar het laatste half jaar viel mij
dat zwaar. Ik ben nog in 2 andere besturen actief en er blijft
dus niet veel tijd over voor mijn kleinkinderen, liefhebberij-
en en mijn tuin. Daarom heb ik besloten om op de volgen-
de ledenvergadering mijn taak als voorzitter aan een ander
over te dragen. We zijn al op zoek naar een opvolger.
Natuurlijk blijf ik wel tuinieren op mijn tuin. We blijven elkaar
in de toekomst dus vast nog regelmatig zien.
Elzeba
 
Gouden Schoffel 
De best onderhouden tuin krijgt een wisselbeker: de
'Gouden Schoffel'. Dit jaar heeft de SchouwCommissie haar
advies hierin gegeven. De Gouden Schoffel zal worden
uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 
Lidmaatschapskaartje en korting bij Spilt
De meeste leden zullen inmiddels de lidmaatschapskaart-
jes voor 2020 hebben ontvangen. Ieder lid ontvangt, als de
nota voor de contributie en de huur betaald is, twee lidmaat-
schapskaartjes. Wanneer u op de tuin bent, willen wij u
verzoeken om altijd een lidmaatschapskaartje bij u te
hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand toestaat

op uw tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, hem
of haar één van deze kaartjes mee te geven, als bewijs dat
hij of zij op uw tuin mag komen. Een mooie bijkomstigheid
is dat op vertoon van uw lidmaatschapskaartje u 10%
korting krijgt bij Spilt op zaden en planten, dus ook op de
groentestekjes.
 

Vrijwilligers gezocht
 
Schooltuinen 
Ton Kloosterman heeft jarenlang de schooltuinen begeleid.
Wij zoeken een vrijwilliger die dit stokje graag van Ton wil
overnemen. De schooltuinen worden elk jaar omgespit,
hiervoor hebben een vrijwilliger gevonden. We zoeken nog
iemand die elke maandagmiddag in het seizoen het leuk
vindt om de kinderen te begeleiden op de schooltuintjes.
 
Gravidor paden schoon branden
De gravidor paden die we hebben gelegd  op het complex
dienen een paar keer per jaar schoon gebrand te worden
met de gasbrander. 
 
Evenementen
Gedurende het jaar vinden er meerdere evenementen
plaats. We zoeken mensen die het leuk vinden om het
komende jaar de evenementen te organiseren of een deel
hiervan. Nieuwe ideeen voor workshop, lezingen, etc zijn
altijd welkom!
 
Heeft interesse in één van deze drie of vragen dan horen
wij dat graag! Graag even melden bij iemand van het be-
stuur.
 

Vraag en aanbod
 
Uitgebloeide narcisbollen 
Als u thuis of op de tuin narcissen heeft staan, die u straks
na het bloeien weggooit, zouden wij ze goed kunnen ge-
bruiken. We willen deze bollen poten langs de graspaden.
Vorig jaar hebben we daar al een start meegemaakt. Zo
krijgen we een prachtig bollenlint langs de paden. De bollen
kunnen worden ingeleverd bij het clubgebouw op zaterdag
ochtend bij Jan Landwaart.
 
Lasklusjes
Ik, Chris Koopman, tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes
te doen tegen vergoeding van de kosten. Heeft U interesse,
bel dan 0651486917. Onderhoud waterpomp Ik, Ruud
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Beek, kan uw waterpomp onderhouden. De kosten hiervoor
bedragen 20 euro inclusief afhalen en monteren, exclusief
kosten voor onderdelen. Mochten er extra kosten nodig zijn
voor onderdelen dan zal dit vooraf in overleg gaan.
 
Natuurcompost van Den Ouden laten bezorgen
Deze compost draagt het keurmerk keurcompost klasse A.
De compost is gecontroleerd door een onafhankelijk
keurmerk dat garandeert dat de grondstoffen van natuurlij-
ke oorsprong zijn en dat het eindproduct mag worden inge-
zet in de biologische teelt (www.denoudengroep.com). De
voordelen zijn onder meer: - een gelijkmatige afgifte van
voedingstoffen - vrij van onkruidzaden en ziektekiemen -
optimale buffer van voedingstoffen en water Wie interesse
heeft kan de compost bestellen bij Jasper Stut. Dit kan per
mail (jjstut@hotmail.com) of telefoon (06-41288582) uiter-
lijk half maart. De kosten zullen ongeveer uitkomen op 25
euro per kuub. Circa eind maart zal de Compost bij het
hoofdgebouw gestort worden. Per bestelde kuub kun je dan
12 kruiwagens ophalen. Vorige jaren hebben uitgewezen
dat dit vrij aardig klopt. Meer informatie over de compost
vindt u op: https://nl.denoudengroep.com/producten/bo-
demverbeteraars-groenvoorziening/ openbaar-groen-tuinaanleg/
natuurcompost-openbaar-groen
 

Evenementen
 
Snoeicursus 
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden
een snoeicursus geven: 21 en 28 maart.
De cursusgroep vertrekt om 10.00 uur vanuit het clubhuis.
Het snoeien zal vooral gericht zijn op het zachte fruit: rode
bessen, zwarte bessen, kruisbessen.
Maar u kunt vragen stellen over het snoeien van appel-,
peren en/of pruimenbomen.
 
Paasfeest
Ook dit jaar organiseren de bardames weer het Paasfeest.
Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 4 april.
Voor alle kinderen en kleinkinderen van de volkstuinvere-
niging. De Paashaas komt van 11.00 uur tot 12.30 uur.
 
Voorlichting nieuwe tuinders
Het starten met een tuin op een volkstuincomplex is niet
altijd even makkelijk. Je komt terecht in een vereniging met
een bepaalde structuur en regels, op een complex met
andere tuinders en op een tuin die z’n eigen uitdagingen
heeft.
Als vereniging vinden we het belangrijk dat nieuwe tuinders
(maar ook de bestaande) goed op de hoogte zijn van het

reilen en zeilen van de vereniging en wat je mag verwach-
ten wanneer je start (of al even bezig bent) op een volkstuin.
Daarom vindt op zaterdag 18 april een voorlichtingsbij-
eenkomst plaats om 10.00 uur in het clubgebouw.

Op deze ochtend zullen we uitleg geven over onze vereni-
ging (hoe deze is opgebouwd, wat je allemaal wel/niet mag,
etc), waar je aan moet denken wanneer je begint met een
tuin en zullen we ervaringen van een beginnende tuinder
horen.
Tevens zullen we een rondleiding doen over het complex,
waarbij we natuurlijk ook de gelegenheid aanpakken om
elkaar beter te leren kennen.
We willen de tuinders die dit jaar beginnen (en eventueel
ook die vorig jaar begonnen zijn) nadrukkelijk vragen
aanwezig te zijn. Maar natuurlijk zijn ook de tuinders die al
wat langer tuinieren van harte welkom.
 
Plantjes- en zadenruil
Op zaterdag 18 april vindt ook de jaarlijkse plantjes- en
zadenruilmarkt plaats. Dit is al jaren een leuke geste van
uw medetuinders.
Uiteraard is het de bedoeling dat als u denkt wat te kunnen
gebruiken, u ook zelf iets inbrengt. Dit kunnen zaailingen
zijn, maar ook pootaardappelen of pootuien die u misschien
over heeft. 
Verras uw medetuinders met uw specialiteiten, uw rariteiten
of gewoonweg uw overtollige zaaigoed.
 
Open dag 
Op zaterdag 20 juni aanstaande staat onze Open Dag op
de agenda. Ook dit jaar maken we er een mooie dag van
en willen we u alvast informeren over onze plannen. We
zullen het concept van afgelopen jaren doorzetten om onze
bezoekers en tuinders een mooie dag te geven.
Er zullen kraampjes van bevriende verenigingen komen, er
worden kinderactiviteiten georganiseerd en rond het club-
huis zal onder het genot van muziek een hapje en een
drankje genuttigd kunnen worden.
Ook dit jaar willen we weer onze eigen tuinen presenteren
aan de bezoekers en willen we in het teken van vaderdag
wat activiteiten organiseren. In de volgende uitgave van de
nieuwsbrief zullen we het definitieve programma publice-
ren.
 
Lijkt het u leuk om tijdens de Open Dag uw tuin (eventueel
een deel van de tijd) open te stellen voor bezoekers óf wilt
u als vrijwilliger mee helpen met organiseren van een deel
van de activiteiten, geef dat dan bij het bestuur of de
bardames.
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Winterse recepten

- Olijfolie - fijn gehakte amandelen
- citroensap - parmazaanse kaas
- handvol verse peterselie- eventueel granaatappelpitjes
- peper en zout - eventueel uitgebakken spekreepjes
- 100 gram spruitjes  

 
 Rauwe spruitjessalade 

Ingrediënten: 

 
Bereidingswijze:
- Meng in een kommetje wat olijfolie, citroensap, de peter-
selie, zout en peper naar smaak.
- Snijd de spruitjes in reepjes fijn. Voeg dit toe aan de
dressing en meng goed door elkaar.
- Strooi en amandelen, granaatappelpitjes, spekreepjes en
kaas over de spruitjes. 

- 225 gram saucijzen - 1 theelepel mosterd
- 1 ui - zout en peper
- 400 gram zuurkool - bloem
- 2 eetlepels paneermeel- 2 losgeklopte eieren
- 100 gram roomkaas - 50 ml melk
- 2 theelepels peterselie- paneermeel

 
Zuurkoolbitterballen

 
Ingrediënten:

 
 
Bereidingswijze:
- Bak de saucijzen in een koekenpan en snij daarna het
vlees in kleine stukjes.
- Fruit de ui aan en voeg de stukjes vlees hieraan toe.
- Voeg de zuurkool  en de paneermeel toe.
- Meng de roomkaas met de peterselie, mosterd, zout en

peper en voeg dit toe aan het zuurkoolmengsel.
- Zet dit mengsel minstens 1 uur in de koelkast.
- Maak er kleine balletjes van het gekoelde mengsel.
- Haal de balletjes eerst door de bloem, daarna door het
ei-melkmengsel en vervolgens door de paneermeel.
- Je kunt nu ook de zuurkoolbitterballen invriezen om op
een later moment te gebruiken. Ontdooi de bitterballen eerst
als je ze wilt gebruiken.
- Frituur de zuurkoolbitterballen een paar minuten in hete
olie of bak ze 15 a 20 minuten in een oven van 190 graden.
 
Naanbrood met feta, gekarameliseerde rode uien en fruit

 
Nog wat bramen, wijnbessen of blauwe bessen in de vriezer
liggen van de zomeroogst? Gebruik ze voor deze naan-
broodjes. Ook leuk voor op de borrelplank.
- 2 naan (kleine) naanbroodjes
- 1 theelepen olijfolie
- 1 rode ui, fijngesneden in ringen
-  zout en peper
-  2 theelepels honing
-  75 gram feta
-  50 gram ricotta
-  diepvriesfruit naar keuze
- eventueel tuinkers of een andere soort kiemgroenten
 
Bereidingswijze:
- Verwarm de oven voor op 200 graden
- Smeer de naanbroodjes licht in met wat olijfolie.
- Verhit wat olie in een koekenpan en voeg de ui, een
beetje zout en peper toe. Bak dit een paar minuten en voeg
dan de honing toe. Bak verder op zacht vuur totdat de uien
gekarameliseerd zijn.
- Meng de ricotta met de fetakaas in een kommetjes en
smeer hiermee de naanbroodjes in.
- Strooi bovenop het fetamengels wat van de gekarameli-
seerde uien en voeg dan de bramen (of ander soort fruit) toe.
- Bak de naanbroodjes ongeveer 10 minuten in de oven.
- Haal de broodjes uit de oven en voeg de tuinkers of
kiemgroente toe.
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Agenda  Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur nodigt de leden uit voor de:
 
Algemene ledenvergadering van de Volkstuinders-
vereniging Naarden
 
Deze zal gehouden worden op maandagavond 23
maart 2020 in de Witte Kerk te Naarden.  
 
Aanvang 20.00 uur.
Adres: Koningin Wilhelminalaan 15, Naarden
 
Agenda
1.   Opening.
 
2.   Goedkeuring notulen algemene ledenvergade-
ring van 18 maart 2019 (opgenomen in de Nieuws-
brief van mei 2019).
 
3.   Jaarverslag 2019, zie nieuwsbrief De Zaaier van
februari 2020.
 
4.   Financieel jaarverslag 2019, ligt ter inzage op 14
en 21 maart 2020 in het verenigingsgebouw alsmede
vanaf een half uur voor de aanvang van de vergade-
ring.
 
5.   Verslag van de kascontrolecommissie en voor-
stel tot decharge van de penningmeester.
 
6.   Begroting 2020 en vaststelling contributie en
huurprijs 2020. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd
te laten (contributie € 15, huurprijs € 0,45 per m2).
Contributie AVVN wordt verhoogd naar € 26,-.
 
7.   Benoeming nieuwe leden van de kascontrole-
commissie. Aftredend zijn de heer Guus Ickselhei-
mer en de heer G. Wammes. De heer Ickselheimer
stelt zich herkiesbaar. Het tweede lid zal tijdens de
ALV worden  gekozen.
 
8.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van
aftreden is A. Driest, penningmeester, die zich her-
kiesbaar stelt. Voorgesteld wordt de heer Driest te
herbenoemen, wederom voor een termijn van drie
jaar.

9.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van
aftreden is J. Landwaart, complexbeheerder, die zich
herkiesbaar stelt. Voorgesteld wordt de heer Land-
waart te herbenoemen, wederom voor een termijn
van drie jaar.
 
10.   Tussentijds aftreden bestuurslid Elzeba Kleiss,
voorzitter. Aan de vergadering wordt gevraagd of één
van de leden zich kiesbaar wilt stellen voor deze
functie voor een periode van drie jaar.
 
11.   Bekendmaking en uitreiking Gouden Schoffel.
 
Pauze.
 
12.   Bedankwoord Ton Kloosterman, schooltuinen.
 
13.   Afvoeren organisch materiaal tuinders.
 
14.   Onderhoud complex.
 
15.   SchouwCommissie.
 
16.   Vrijwilligers.
 
17.   Ontwikkelingen contract en GM.
 
18.   Rondvraag.
 

Belangrijke data

 
Zaterdag 21 maart 10.00-12.00 uur- Snoeicursus
 
Zaterdag 28 maart 10.00-12.00 uur- Snoeicursus
 
Maandag 23 maart 20.00-22.00 uur- Algemene
ledenvergadering
 
Zaterdag 4 april 11.00-12.30 uur- Paasfeest
 
Zaterdag 18 april 11.00-13.00 uur- Plantjesruil
 
Zaterdag 18 april 11.00-12.00 uur- Voorlichting
nieuwe tuinders
 
Zaterdag 20 juni 11.00-17.00 uur- Opendag
 
Zaterdag 26 september 16.00-18.00 uur-
Oogstfeest
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Zijn tuin ligt direct naast de Zaaier; een grote kas, een
tuinhuisje en fruitbomen langs de randen.
 
De favoriete teelten? Asperges is wel bijzonder, bloemen
en de druiven in de kas. De druivenstruik is pas gesnoeid
en staat strak gespannen langs de binnenkant van de kas.
In de zomer is het belangrijk om de trossen die zich vormen
te krenten. (het uitdunnen van de druiventros waardoor de
overgebleven druiven meer ruimte en voeding krijgen en
zich beter ontwikkelen en groter worden)
 
Jan vindt de vereniging belangrijk en gezellig; hij draagt
daar een behoorlijke steen aan bij.
 
 
 
Nico Bader
 
 
 

 

Achter  het  hek 
van  tuin  310;      
Jan Landwaart
 
 
Zaterdagmorgen, 8 februari in de Zaaier; het is gezellig;
Vera staat achter de bar.    Ik heb afgesproken met Jan
Landwaart voor een interview.
 
Jan tuiniert al 20 jaar op het complex; het tuinieren zit in
zijn bloed. Groen bloed en groene vingers. Zijn vader had
ook een volkstuin en zijn grootvader werkte op Schaep en
Burgh in 's-Graveland. Jan werkt bij de gemeente Wijde-
meren in de buitendienst als groen-coördinator. Een mooie
baan maar liever nog zou hij boswachter zijn.
 
Hij is bestuurslid ‘beheer complex’; hier heeft hij 10 uur per
week werk aan. Dit houdt in het beheer en onderhoud van
dat deel van het volkstuincomplex dat tussen de tuintjes
ligt. De belangrijkste klussen: onderhoud van de paden, de
aanleg van nieuwe paden, het algemeen groen, de sloot-
kanten en de vijver.
 
Daarnaast is er het weer op orde brengen van de tuinen
die beëindigd worden of zijn en vragen van tuinders, bij-
voorbeeld om een boom te verwijderen. Ook coördineert
en begeleidt hij de tuindiensten. Tuindiensten zijn heel
nuttig voor beide partijen: voor de tuinder (vaak) opvoed-
kundig en er is contact met andere tuinders.
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers organiseert hij ook.
 
Al deze taken coördineert hij en voert ze deels zelf uit. Hij
is dankbaar voor de hulp die hij krijgt van een paar mede-
tuinders. Maar er is meer hulp nodig, hij komt amper aan
zijn eigen tuin toe. Meer hulp van andere tuinders is zeer
gewenst.
Een mogelijkheid is om leerlingen van de Gooise Praktijk-
school in Hilversum praktijk ervaring op te laten doen. Of
externe hulp inschakelen, maar dat is kostbaar en zou een
verhoging van de tuinhuur betekenen.
 
De vijver is lek, door de diefstal van gereedschappen is er
voorlopig geen geld voor vernieuwing.
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Internationale wetenschappers presenteren samen mas
terplan voor insectenherstel.

 
Wageningen University & Research.  7 januari 2020
 
Het is geen geheim meer dat vele insecten problemen
hebben. Maar daar valt iets aan te doen, volgens ruim 70
wetenschappers uit 21 landen, waaronder onderzoekers
van Wageningen University & Research. Hun ‘road map’
voor insectenbehoud en -herstel staat deze week in het
tijdschrift Nature Ecology & Evolution.
Het doel is om snel met ‘insectenherstel’ te starten, zegt
initiatiefnemer en hoogleraar Jeff Harvey van het Neder-
lands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Vrije
Universiteit Amsterdam. Overal ter wereld nemen de bewij-
zen toe dat insectensoorten te lijden hebben van verschil-
lende soorten stress door menselijk toedoen: het verlies en
de versnippering van leefgebied, vervuiling, invasieve
soorten, klimaatverandering en overmatig oogsten. “Als
wetenschappers willen we alle kennis beschikbaar stellen,
zodat dit samen met beheerders, beleidsmakers en alle
andere betrokkenen in actie kan worden omgezet.”
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksin-
stituten/plant-research/show-wpr/Internationale-wetenschap-
pers-presenteren-samen-masterplan-voor-insectenherstel.
htm

Wat doe je tegen mollen in de tuin?

 
Velt,  17/01/2020
 
Oei, hou je van je gazon en komt daar ineens een mol langs,
dan kan de paniek toeslaan. De vele molshopen die de mol
in korte tijd kan maken zien er lelijk uit. Niet alleen het gazon
is de dupe, ook je bestrating kan verzakken. En ze komen
steeds weer terug. Hoewel ze geen plantenwortels eten,
kunnen ze met hun gegraaf wel de grond omwoelen zodat
bollen of jonge plantjes bijvoorbeeld bloot komen te liggen.

 
Eigenlijk heel nuttig
Eigenlijk verrichten mollen heel nuttig werk. Ze graven
gangen, wat goed is voor de beluchting en drainage, en ze
eten vele (schadelijke) insectenlarven. Mollenmest is
voedsel voor de kleinere organismen van het bodemleven,
waardoor de voedingstoffen hergebruikt kunnen worden.
 
Verwar ze niet 
Er zijn nog dieren die hopen aarde opwerpen, denk bijvoor-
beeld aan woelratten. Een mol houdt niet van natte voeten,
dus grote kans dat in drassige grond de woelrat leeft. Om
het zeker te weten, kijk je naar de hopen:
De hopen van een woelrat liggen onregelmatiger in het veld
en hebben verschillende afmetingen. De woelrathoop is
ook platter dan een molshoop. En de ingang, een staand
ovaal gat met een diameter van 6-8 cm ligt in de buurt van
de hoop. Een molshoop heeft niet zo’n ingang. Ook afge-
knaagde planten of wortels duiden op woelratten, de mol
eet alleen maar vlees.
 
Natuurlijke oplossingen 
Er zijn veel trucjes met lawaai en barrières, maar of ze in
jouw tuin werken, kan niemand garanderen. Mollenverdrij-
vers zijn er in allerlei gedaantes. Verjagen met geluid door
lege flessen half in de grond in te graven, zodat de wind
een fluitende toon veroorzaakt. Of door apparaten die tril-
lingen maken. Mollen zouden verder een hekel hebben
aan hondenhaar. Wil je mollen permanent uit je tuin hou-
den, plaats dan een fysieke barrière, een fijnmazig gaas.
Dat kan verticaal 60 cm diep om je tuin heen of horizontaal
op 25 cm diepte onder je grasmat geplaatst worden.
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Stichting Schone
Fruitteelt!
 
http://schonefruitteelt.123website.nl/181241384
 
Deze website is bedoeld om u te informeren over de
stichting, het voorbeeldproject fruitdoolhof, de krozen-
boomgaard, overig fruit en biodiversiteit van de fruittuin.
Stichting Schone Fruitteelt heeft als doel om de fruitteelt te
(laten) ontwikkelen tot een sector die breed wordt gewaar-
deerd door de schone producten* die zij voortbrengt.
 
Krozen
 
De kroos (Lat.: Prunus cerasifera), ook wel kerspruim ge-
heten, is een aan mirabel, abrikoos en pruim verwante fruit-
soort die vroeger (tot de 70-er jaren van de vorige eeuw)
volop werd geteeld en zoals het meeste hoogstamfruit na-
genoeg verdwenen is uit de  hedendaagse fruitteelt.
 
 
 

 
Moederboom van ruim 80 jaar oud uit de oude krozenboom-
gaard. In de jonge jaren was de boom erg stekelig. Later
veranderde dat en werd het een van de beste donkere
krozen. Op de foto zijn de vele knobbels op de takken te
zien als teken van veroudering. De boom is in de lente van
2016 bij een storm omgewaaid. Een tak bleef met de stam
verbonden en zal verder groeien, zodat deze belangrijke
geniteur voorlopig behouden blijft.
 
(dank aan Mieke van Galen voor de attendering).
 

Bescherm je kool 
 
 
 
Velt.be 12/02/2020
 
 
Zijn jouw kolen ook al eens geteisterd door van die kleine
lichtgrijze platte vliegjes die een plakkerige substantie af-
geven? Dan heb je last van de koolwittevlieg. Bescherm je
kolen en leer hier hoe.
 
De koolwittevlieg, ook wel eens de Aleyrodes proletella
genoemd, is een vlieg van gemiddeld 1,5 mm. Op haar
vleugels heeft ze vier grijze vlekken. De kop met rode ogen
en het borstuk van de koolwittevlieg zijn donker, terwijl de
gele buik bedekt is met een waslaag. De koolwittevlieg komt
voor op diverse koolgewassen zoals spruitkool en boeren-
kool. Maar ook wilde planten, denk maar aan herderstasje,
kunnen er last van hebben. Ze overleven het beste in een
droge, warme en windstille locatie.
 

Sproeien en spuiten
 
 
Heb je koolwittevliegen op bezoek? Dan kun je vier dingen
doen:
Sproeien met water, met de broeskop op. Raak zeker de
onderkant van de bladeren ook.
Spuiten of stuiven met diatomeeënaarde: dat is een heel
fijn poeder.
Spuiten met verdunde etherische oliën: 5 druppels tea tree
en/of eucalyptus op 1l water.
Spuiten met een zeepoplossing: 1 theelepel ecologische
zeep of afwasmiddel op 1l water.
 
Deze middeltjes werken het beste als je ze wekelijks toe-
past.
 
Preventie
 
Je kunt ook preventief te werk gaan. Er zijn namelijk heel
wat beestjes die maar al te graag een koolwittevlieg op het
menu hebben. Zo kun je bijvoorbeeld zweefvliegen aan-
trekken. Die zijn verzot op enkelvoudige bloemen. Ook
spinnen zeggen geen 'neen' tegen een koolwittevlieg. Die
houden dan weer van mulch. En tot slot zijn er de lieve-
heersbeestjes die graag in holle stengels overwinteren.
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Druiven snoeien in
het voorjaar
 
Is je druivenplant niet meer zo mooi in model, zoals je zou
willen? Wil jij je druiven snoeien in het voorjaar?
Wacht er dan nog even mee, want je druif kan hierdoor
dood gaan. Wist jij dat?
Het is erg verleidelijk als de zon zich weer laat zien om de
tuin in te gaan. Je wilt dan even de druiven gaan snoeien,
want die kan wel een snoeibeurt gebruiken. De druif  ziet
er nog niet actief uit, dus daarom kan je in de veronderstel-
ling zijn dat dit wel kan. Mijn advies is: “Doe dat vooral
niet!” Je druif moet je niet in het voorjaar snoeien.
We hebben het hier dan over snoei van de dikke grote
ranken wat niet aan te raden is. Want net na de winter wordt
de druivenplant of druivenstruik alweer actief.
De sapstroom van de druivenplant komt op gang na de
winter, die sapstroom zorgt ervoor dat je druivenplant in het
voorjaar flink zal gaan uitlopen.
Deze sapstroom kan erg krachtig zijn en is als het ware ‘de
levensstroom’ van je druivenplant. Je ziet hier aan de bui-
tenkant in eerste instantie nog niets van.
Als je je druif gaat snoeien in het voorjaar, kan je druiven-
plant wonden krijgen. Dit houdt in dat je op een snoeiwond
van je druif een wond krijgt waar de sapstroom er uit stroomt.
Dit is vergelijkbaar met een mens die een wond heeft waar
bloed uitstroomt. De sapstroom van een druivenplant kan
zo krachtig zijn dat de sapstroom letterlijk uit de snoeiwond
blijft druppen. Je druivenplant kan hier dood aan gaan!
 
Zomersnoei druiven – Druiven toppen

Druiven snoeiwond 

Wespen in je druivenplant… erg vervelend
 
Druiven leiden – Voorjaarscheck
 
Druiven krenten
 
 
 
Nog veel meer informatie over druiven; kijk op de website
van Remco de Jonge;
 
http://www.snoeiendruiven.nl
 
 

een boom langs het pad,
gastheer voor wat mossen,
met de lente in zicht.
wordt gevolgd.

Symbiose?
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Plant regelt eigen
wortelmilieu
 
Resource, Wageningen, 30-01-2020; Tekst: Roelof Kleis
 
Planten en gewassen beheren zelf actief de soorten
schimmels, bacteriën en aaltjes in de bodem waarin ze
groeien. Biologisch boeren helpt daarbij. De tijd dat we
dachten dat planten maar wat passief in de bodem staan
te wachten op wat hen toekomt is allang voorbij. Onder de
grond is een hele samenleving gaande tussen tal van bo-
demorganismen. Planten nemen via hun wortels daar in-
tensief aan deel. De wetenschap is nog maar net bezig al
die interactie in kaart te brengen. 
 
Veldstudies
Paula Harkes promoveerde begin dit jaar op een studie
naar het effect dat verschillende planten hebben op de
samenstelling aan schimmels, bacteriën, aaltjes en proto-
zoa in de nabijheid van de wortels. Moderne genetische
technieken maken het mogelijk om die bodemgemeen-
schap gedetailleerd in kaart te brengen. Daarbij keek ze in
veldstudies met name of er een verschil is tussen biologisch
of conventioneel boeren.  Verschillen zijn er, en ze zijn soms
aanzienlijk, is de eerste conclusie. Biologisch geteelde
gerst bijvoorbeeld, leidt tot meer en gevarieerder bodemle-
ven in alle vier onderzochte groepen organismen. De inter-
actie tussen die groepen onderling is ook groter. De vraag
is natuurlijk, zegt Harkes, of dat door de aanwezigheid van
de plant komt of door de manier van bodembeheer. Die
vraag kreeg bij proeven met de erwt een duidelijk antwoord. 
 
Complexer bodemleven
Ook nu leidde biologisch beheer tot een complexer bodem-
leven. Maar een groot deel van het effect was terug te
voeren op de invloed van de plant. Schimmel- en bacterie-
gemeenschappen bij de wortels waren duidelijk anders dan
elders in de bodem. Dat effect oversteeg die door het ver-
schil in bodembeheer. Langdurig biologisch bodembeheer
leidde bovendien tot aanzienlijk lagere aantallen van de op
de erwt parasiterende wortelknobbelaaltjes.
Is biologisch beheer daardoor beter? We zien in ieder geval
een grote diversiteit aan bodemleven in biologisch beheer-
de bodems, zegt ze voorzichtig. Ik denk zelf dat meer bio-
diversiteit beter is. Meer bodemorganismen leidt tot meer
interactie en dus een robuuster ecosysteem. Maar alge-
meen geldende regels zijn niet te trekken. Harkes: Ik denk
dat het voor elke plantensoort weer anders ligt. Eke plant
is uniek en dat vraagt om plantspecifiek manegement.

Slaapstand
Harkes deed nog een andere belangrijke ontdekking. Bij
het genetisch in kaart brengen van het bodemleven volstaat
het niet om alleen naar het totale DNA te kijken. Een flink
deel van dat DNA is afkomstig van organismen die niet
actief zijn. Dat blijkt als je ook het RNA (de ‘actieve vorm’
van DNA) erbij betrekt. Veel organismen zitten in een soort
slaapstand en dragen niet actief bij aan het functioneren
van het ecosysteem.
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Plant-regelt-ei-
gen-wortelmilieu.htm

Nieuwe EU-regels
voor de
plantengezondheid
 
Reizen naar het buitenland: breng geen fruit, groenten of
planten mee via uw bagage en help het ontstaan van
plantenziekten in België te voorkomen!
Op 14 december 2019 treedt de nieuwe Europese Planten-
gezondheidsverordening (EU) 2016/2031 in werking. Door
de almaar groeiende internationale handel, toegenomen
reizigersverkeer en effecten van de klimaatverandering
wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate
bedreigd. Planten vormen nochtans de hoeksteen van de
voedselketen en zijn eveneens een belangrijk onderdeel
van de omgeving en het landschap waarin we leven. Uit-
braken van nieuwe plantenziekten en -plagen kunnen dus
destructieve gevolgen hebben op de voedselzekerheid, de
land- en bosbouw, de economie en onze levenskwaliteit.
De bedreigingen voor de plantengezondheid blijven vaak
onopgemerkt. Zo kan een plant die uit het buitenland wordt
meegebracht, een ziekte of plaag  (virussen, bacteriën,
schimmels, insecten, etc,…) bevatten die in Europese
landen aanzienlijke schade aan planten, plantaardige
producten en andere materialen kan veroorzaken. De beste
manier om onze planten te beschermen is de insleep van
deze ziekten en plagen voorkomen.
Het vernieuwde wettelijk kader focust dan ook in de eerste
plaats op preventie van het binnenkomen en de bewaking
van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten
of plagen snel op te sporen en zo de kans op uitroeiing te
vergroten. De nieuwe Europese wetgeving legt daarnaast
meer verantwoordelijkheden bij de ondernemingen, maar
ook bij de burger.
 
https://www.health.belgium.be/nl/news/breng-geen-fruit-groenten-
planten-mee-uw-bagage
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