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Van de Redactie
 
Het corona virus belemmert nog steeds de gezamenlijke
(verenigings)activiteiten.
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het be-
stuur.
Chris Koopman wordt geinterviewd. Saskia Boidin en Astrid
Mulder vertellen over hun tuin. Jan Verrier schrijft hoe het
met de bijen gaat dit jaar en een nieuw boek over de on-
derwereld van de tuin, met een recensie van  Mieke van
Galen. Elzeba Kleiss schrijft over een volkstuin in München.
Nieuw onderzoek uit Wageningen over insectensterfte en
een schadelijke stof in basilicum, anijs en venkel.
Foto’s van Nico Bader, Philip van Barneveld, Saskia Boidin,
Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Jacqueline van
Rossum en Go Wammes.
Saskia Boidin stuurde spontaan een tekst en foto’s over
haar tuin. Een goed idee; verdient navolging!!
 
Blijf foto’s en tekst 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 Fa-
cebookpagina. 98 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen
zich aanmelden bij facebook@vtvnaarden.nl.
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf
file.
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.
 
Goede gezondheid en veel tuinplezier,

Nico Bader.
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Van de voorzitter
 
 
 
Het valt het bestuur op dat er veel wordt geklaagd over het reilen
en zeilen op de tuin. Het lijkt dit jaar wel veel meer dan andere
jaren en ook de toon van het geklaag is anders dit jaar. Zou er
naast het Corona virus ook een Klaagvirus rondwaren?
 
Natuurlijk gebeuren er op het complex vervelende dingen, zoals
de aanwezigheid van hangjeugd voor het clubhuis en inbraken
en vernielingen op onze tuinen en in de schuurtjes. Dat zijn zaken,
waar het bestuur weinig tegen kan doen. Wat het bestuur (achter
de schermen) onderneemt om er iets  tegen  te doen, kunt u
verderop in deze nieuwsbrief lezen.
 
Maar commentaar op het gedrag en de wijze van tuinieren van
mede-tuinders en daarover bij het bestuur klagen, of schadelijker
nog: berichten op facebook posten! Is dat nou nodig?
Ook is er weinig waardering voor dat kleine clubje vrijwilligers, dat
hun stinkende best doet om onze vereniging draaiende te hou-
den. Van kantinedames tot kruidentuin onderhoudsploeg, van
schouwcommissielid tot bestuursleden, zij doen al dat vereni-
gingswerk naast het onderhoud van hun eigen tuin. Ze zetten zich
in voor het algemeen belang van de vereniging en haar leden.
Een blijk van waardering voor hun inzet zou wel prettiger zijn dan
vragen en klagen……….
 
En het  is maar een kleine ploeg, slechts 20 actieve leden. Naast
waardering kunnen we dus ook wel wat meer vrijwilligers gebrui-
ken. Wie wil meldt zich aan?
 
Laten we met elkaar het Corona virus en het Klaagvirus geen kans
geven om ons te besmetten!
 
Elzeba Kleiss,
Voorzitter
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Vacature
complexbeheerder
Beste medetuinders,
Bij het onderhoud van het complex ben ik nu zo’n
20 jaar betrokken. Eerst als hulp van Henk Mei en
nu al verscheidene jaren alleen. Er komt steeds
meer werk op het complex vanwege alle projecten
die het complex verbeteren en fraaier maken. Het
wordt voor mij ondanks de hulp van het kleine club-
je vrijwilligers teveel werk. Mijn eigen tuin schiet er
al een paar jaar bij in. Het plezier dat ik in deze
functie heb begint langzaam maar zeker te verdwij-
nen. Ik stop na dit seizoen met de functie van com-
plexbeheerder. Daarom zijn wij dringend op zoek
naar een nieuwe complexbeheerder die met frisse
zin deze taak op zich wil nemen. De werkzaamhe-
den bestaan uit het onderhoud van de paden
zowel gras als halfverharding, knippen van de
hagen , bosmaaien, tuindienst begeleiden, begelei-
den opknappen tuinen voor verhuur en diverse an-
dere kleine klusjes. Als deze uitdaging je wat lijkt
kom dan gerust eens kijken op zaterdag (ik zal
heus nog wel wat blijven doen), dan kunnen we
alles laten zien en vertellen.
Jan Landwaart

Mededelingen
 
Vandalisme en hangjongeren 
Ieder jaar hebben we te maken met vandalisme, hangjon-
geren en groenten die ontvreemd worden op de tuinen. Dit
jaar lijkt het wel of we meer overlast van hangjongeren
hebben. Vanuit het bestuur lopen die diverse lijntjes met
instanties om dit probleem aan te kaarten, er gebeurt meer
dan misschien altijd zichtbaar is voor de leden: 
- bestuursleden geven alle inbraken, vernielingen en
klachten over overlast direct door aan de politie en/of BOA.
- we zijn met de gemeente Gooise Meren in gesprek om
het complex niet langer toegankelijk voor publiek te maken.
In ons huidige contract is het zo geregeld dat ons complex
openbaar moet zijn.
- onderzoeken we met de gemeente om camera’s te
plaatsen en het parkeerterreintje met een slagboom af te
sluiten.
- hebben bordjes “ verboden toegang” opgehangen.
- is een goed contact met de nieuwe wijkagent, Stefanie
Knook.

- de BOA’s maken elke avond een ronde door de wijk en
spreken de hangjongeren aan op hun gedrag
- een van onze medetuiniers, Said, heeft veel contacten in
de buurt en instanties en kaart daar waar mogelijk ook dit
probleem aan.
- verder zijn de bewoners op de Keverdijk ook alert op het
ongewenste gedrag van de jeugd rond het parkeerterrein-
tje en ons complex.
 
Tuinders, die ‘ s avonds op de tuin komen spreken de
hangjeugd ook aan op hun gedrag. Denk hierbij wel aan
uw eigen veiligheid!
 
Wie nog meer goede ideeën heeft om tegen deze overlast
iets te doen, wordt van harte uitgenodigd om dat aan het
bestuur te laten weten.
 
Oogstfeest geannuleerd

26 september stond ons Oogsfeest in de agenda, helaas
moeten we deze ook dit jaar annuleren door Corona. Ons
clubhuis en terras bij het clubhuis is helaas niet geschikt
om met 30 a 40 man op 1.5 meter te blijven van elkaar. We
hopen dat volgend jaar weer meer mogelijk is qua evene-
menten.
 
Koffie op zaterdagmorgen

Sinds de zomer wordt er weer op zaterdagmorgen koffie
geschonken in onze kantine. Bij mooi weer kunnen we dit
buiten op de tafels uitserveren en tegelijkertijd voldoende
afstand houden. Nu de dagen weer wat natter worden,
wordt dit lastiger om enkel binnen koffie te serveren en te
drinken. Op regenachtige zaterdagen zal er de komende
tijd geen koffie worden geschonken. We hopen op jullie
begrip hiervoor.

 
Contractbesprekingen Gooise Meren

We zijn alle lange tijd in gesprek met Gooise Meren over
ons huidige contract. Sinds begin dit jaar zijn Elzeba en
Leona in gesprek over harmonisatie met volkstuinvereni-
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Idee verder aanleg boomgaard

ging Muiden en met de gemeente. VTV Naarden en VTV
Muiden hebben huurovereenkomsten met de gemeente
waarbij verschillende uitgangspunten voor de huurprijzen
worden gehanteerd. Daarnaast zijn er verschillen in de
voorzieningen en de bouwmogelijkheden op de terreinen.
Deze gesprekken waren gepland in het voorjaar van 2020,
maar werden vanwege corona uitgesteld. Afgelopen juni
zijn deze gesprekken hervat. Wij hebben als vereniging de
hulp ingeschakeld van de AVVN, die ook aanwezig is bij
deze gesprekken op het gemeentehuis. We merken dat de
inbreng en het advies van de AVVN in dit traject ons ont-
zettend helpt. Begin september hebben wij en VTV Muiden
een lange sessie gehad bij de AVVN om ons uitgangspun-
ten te bespreken en gezamelijk tot een contractvoorstel te
komen. Half september zullen wij dit bespreken met de
gemeente, waar we hopen tot concrete acties te komen.
Gooise Meren is voornemend om de contractbesprekingen
voor 1 januari af te ronden. Op het moment dat wij jullie
meer concrete informatie kunnen vertellen zullen wij dit
uiteraard meteen met jullie delen. Dit zou ook inhouden dat
er een ALV gehouden dient te worden in verband met de
nieuwe voorwaarden. Ook hierover hebben we advies in-
gewonnen bij de AVVN hoe dit te houden in een 1.5 meter
samenleving.
 
Overhangend groen en onkruid hoofdpaden

We hebben het vaker gemeld, maar nog steeds worden
vele gezamelijke paden niet vrijgemaakt van onkruid en
overhangend groen. Ook dit jaar iser op de meeste paden
geen doorkomen meer aan. Veel overhangend groen zorgt
ervoor dat de paden minder toegangelijk zijn. Graag de
hoofdpaden vrijhouden van overhangend groen. Ook willen
wij graag nogmaals het onkruid onder de aandacht brengen
op de gezamenlijke paden. Deze dienen onkruidvrij gehou-
den te worden door de tuinders die aan het pad zitten. Is

er onkruid op het paden aanwezig tussen uw tuin en die
van de buren? Dan graag met uw buren afspreken dit samen
schoon te maken.
 
Vrijwilligers gezocht

Op dit moment kunnen wij meerdere vrijwilligers gebruiken
voor diverse taken en rollen binnen de vereniging. Dit
kunnen ook deeltaken zijn binnen de vereniging.
Zoals u bovenaan vorige pagina heeft kunnen lezen zijn wij
op zoek naar een nieuwe complexbeheerder. Heeft u hier
interesse in of goede tips en ideeen over, dan horen wij dat
graag.
Vorig jaar is er in de hoek van 500 serie tuinen een boom-
gaard aangelegd. Eén van onze leden, Els Frakking, heeft
aangeven graag te willen meehelpen met het onderhoud
van deze boomgaard. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee.
Net als bij de kruidentuin, zijn we hiervoor nog op zoek naar
een groepje leden die dit gezamelijk kunnen doen. Heeft u
interesse hierin of wilt u meer informatie hierover, vraag het
bestuur of Els gerust. Els heeft hiervoor al wat ideeen uit-
getekend op papier over wat de plannen zijn met de
boomgaard. Een schets hiervan vindt u hieronder..
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Voedsel drogen
Leona van Duivenvoorde
 
Augustus en september worden niet voor niets de oogst-
maanden genoemd. Zo ook vorig jaar. Jaap en ik konden
toen de oogst amper wegwerken. Twee vriezers vol en alle
lege potjes die we nog konden vinden in huis waren inmid-
dels gevuld met jam, ingemaakte augurken, komkommers
en cherrytomaatjes in zoetzuur, chutney's en piccallily.
Toen was de oogst van de vele pruimen, appels en peren
nog niet binnengehaald. Geïnspireerd door recepten die ik
voorbij zag komen in onder andere de facebookgroepen
'Wecken is hip !' en 'Voedsel drogen (recepten en ervarin-
gen uitwisselen)' besloten wij een voedseldroger aan te
schaffen. We kochten er eentje voor nog geen 4 tientjes bij
de Lidl, om eens te proberen. Deze voedseldroger is elk
jaar rond dit tijdstip te verkrijgen bij de Lidl, in ieder geval
in de webshop.
 
Kilo's pruimen en vele - in plakjes gesneden - appels
hebben we gedroogd. Maar ook cherrytomaatjes hebben
we half gedroogd om ze verder in te vriezen. Dit smaakte
al snel naar meer en we besloten ons eigen bouillonpoeder
te maken. Ideaal! Want je kunt al je restantjes groenten en
kruiden hiervoor gebruiken. Een deel van het gedroogde
fruit en bouillonpoeder is na een jaar nog niet op, maar nog
steeds goed bewaarbaar en te gebruiken.

Afhankelijk van wanneer deze maand de appels en peren
oogstklaar zijn en wanneer onze tweede dochter wordt
geboren, hopen we nog een deel van de appels te kunnen
drogen. Deze gebruik ik zelf in kleinere stukjes in de
muesli met yoghurt 's ochtends, evenals de gedroogde
pruimen. Maar ook Olivia eet de appelschijfjes graag als
tussendoortje. Op dit moment staan hier nog emmers vol
tomaten, de vriezers zitten vol met tomatensaus, dus gaan
we een tomatenpoeder proberen te maken. Dit poeder is
te gebruiken voor je eigen variant op een cup-a-soup, als
smaakmaker in sauzen, of als dikmaker in gerechten zoals
stoofpotjes. Je kunt fruit en groenten op verschillende
temperaturen drogen, maar onze voorkeur is op een lage-
re temperatuur zodat meer vitamines blijven behouden. Het
duurt dan natuurlijk wel wat langer.
 
Peren drogen

Peren hebben we op 55 of 60 graden gedroogd. 
- Was de peren en verwijder het steeltje en het klokkenhuis. 
- Snijd de peren in dunne plakjes, niet dikker dan 5 mm.
- Besprenkel de perenschijfjes met citroensap om verkleu-
ren tegen te gaan.
De droogtijd zal tussen 6 tot 9 uur bedragen en is afhanke-
lijk van het vochtgehalte en de dikte van de schijfjes. Liever
dunnere plakjes dus. Als het buiten erg vochtig is zal het
ook wat langer duren.
 

Appels drogen

Ook appels drogen we op 55 a 60 graden. Wij snijden de
appels in dunne schijven. Drogen in partjes zal een lange-
re droogtijd nodig hebben omdat partjes nu eenmaal iets
dikker zijn dan schijfjes. 
- Was de appels.
- Schillen kan, hoeft niet.
- Gebruik een appelboor en boor het klokhuis uit de appel.
- Besprenkel daarna de appel met citroensap.
- Snijd met een mes schijfjes van ongeveer 3 a 4 millimeter
- Optioneel zou je de schijfjes kunnen bestrooien met kaneel
De droogtijd zal tussen 7 tot 8 uur bedragen en is afhanke-
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lijk van het vochtgehalte en de dikte van de schijfjes. Liever
dunnere plakjes dus. Als het buiten erg vochtig is zal het
ook wat langer duren.
 

Groentebouillonpoeder 

Hiervoor kun je allerlei groenten gebruiken, denk bijvoor-
beeld aan wortelen, bleekselderij, courgette, uien, pasti-
naak, knolselderij en prei. Naast groenten voeg je ook
kruiden toe: de maggiplant kan hier natuurlijk niet ontbre-
ken. Naast maggi kun je ook andere kruiden toevoegen,
zoals tijm, rozemarijn, bieslook, selderij en peterselie.
- Maak de groentes schoon en schil ze indien nodig. Snijd
ze in dunne plakjes of stukjes. Hoe dunner de plakjes, hoe
sneller ze drogen.
- Droog de groenten op 55 a 60 graden.
- Snijd de kruiden in stukjes, zelf gebruiken wij de stengel-
tjes ook.
- Droog de kruiden op een lagere temperatuur, ongeveer
35 graden.
- Na het drogen kun je kiezen of je het bouillonpoeder
zoutloos houdt of zout naar smaak toevoegt
- Vermaal de gedroogde groenten en kruiden in de keuken-
machine. Wil je het nog fijner hebben, dan kun je een kof-
fiebonenmaler gebruiken. Iedereen herkent deze vast nog
van vroeger, een houten koffiebonenmaler of wellicht heb
je er nog eentje liggen.

Half gedroogde tomaatjes

Half gedroogde tomaatjes zijn altijd lekker. Om zo te eten
of als onderdeel van je tapas- of borrelplank. Tomaatjes
samen met knoflook in olie is extra lekker, maar doordat
het in olie bewaard wordt zonder toevoegingen niet heel
lang houdbaar. Wij drogen de tomaatjes met kruiden voor
de helft en vriezen de tomaatjes dan in. Als we ze dan
willen gebruiken halen we een deel uit de vriezer en voegen
deze toe aan olie. De olie is daarna ook goed te gebruiken
als basis voor dressings.
- Was de tomaten en snijd ze schijfjes  of partjes.
- Voeg naar wens kruiden toe, zoals basilicum of een mix
van italiaanse kruiden
- Het drogen van tomaten kan echt wel even duren, ze
bevatten natuurlijk ook best veel vocht. Afhankelijk of je
cherrytomaten of gewone tomaten hebt gebruik, maar ook
of je ze half droogt of volledig is de droogtijd 8 a 24 uur.
 

Om tomatenpoeder of tomatenbouillon te maken, dien je
de tomaten wel volledig te drogen. Voor tomatenbouillon
kun je diverse kruiden, ui of knoflook toevoegen. Op smaak
maken met peper en zout kan ook pas bij gebruik. Net als
bij groentebouillon kun je deze mooi fijnmalen met een
koffiebonenmaler.
 
Met een voedseldroger kun je ook diverse soorten kruiden-
en/of vruchtenthee maken. Voor het maken van kruiden-
thee kun je denken aan een combinatie van gedroogde
appel- en sinaasappelschijfjes of stukjes framboos. Naast
vruchten kun je ook bloemen toevoegen zoals  gouds-
bloemblaadjes en hibiscusbloemen. 
Voor kruidenthee kun je diverse theemengsel drogen, zoals
citroenverbena, munt, kamille, stukjes gember, stukje ci-
troen of tijm. Genoeg combintaties te maken.
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Bezoek aan een
volkstuincomplex in
München
 
Elzeba Kleiss
 
Tijdens onze vakantie in München, bezochten wij vrienden
van ons, die daar al jaren wonen en werken. Zij verrasten
ons door te vertellen dat zij een paar maanden geleden een
volkstuin hadden kunnen huren, na 5(!) jaar op een wacht-
lijst gestaan te hebben.
Natuurlijk zijn we meteen gaan kijken, hebben een rondlei-
ding gekregen en met de voorzitter van de vereniging ge-
sproken. 
Het complex heet “ Familiegluck”, ligt in Schwabing en telt
120 tuinen. Er is geen stroom en geen waterleiding. Er zijn
wel watertappunten op het terrein en een keurige sanitaire
voorziening. De paden zijn van gras of gravidor, net als bij
ons. En.......er wordt veel ingebroken , net als bij ons.

Aardbeien op poten
 
Go Wammes 
 
Je staat er werkelijk versteld van hoeveel bruikbaar hout
en ander materiaal in afvalcontainers terecht komt. Dat
bracht ons op het idee om daarvan iets te maken om
groenten, kruiden en/of aardbeien op stahoogte  in te
kweken.
We vonden twee sites met aanbiedingen voor kunststof
bakken. Ook bij Vreeken. De bakken zijn  donkergrijs
40 x 30  x 30 cm en er kunnen 4 planten in. Je kunt ze op
hun eigen pootjes op de grond  zetten. Maar ook ophangen
op  tafelhoogte. De daarvoor benodigde jukken of stellingen
zijn niet in de handel dus je moet ze zelf ontwerpen en
maken. Op internet zijn  diverse ideeën te vinden. Een van
onze handige vrienden, die tijdens de coronacrisis tijd over
had en zich er niet voor schaamt om in Amsterdamse
containers te wroeten, bedacht een aardige oplossing en
sprokkelde al het benodigde afvalhout bij elkaar. Na een
dag zagen en schroeven stonden er vier houten jukken op
poten waarop elk precies vier bakken passen. Dat betekent
voor iedere stelling dus 16 planten.
We  bestelden   4 x 16 = 64 nieuwe aardbeiplanten, 32
vroege en 32 latere. Een flinke lik Naardens groen en een
dag schilderen maakten het kunstwerk af. Een aardige
medetuinder had nog een paar tegels over dus ze hebben
ook droge voeten. Nu nog een oplossing bedenken voor
een handige watervoorziening. Bij strenge vorst gaan de
bakken de kas in. 
Aardbeien oogsten kan volgend jaar met een rechte rug.
We zijn er best trots op.
Bezichtigen? Het adres is tuin 606 langs het voetbalveld bij
De Plukhut.
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Achter het hek van
tuin 141.
 
 
De hittegolf is voorbij, de corona helaas nog niet. Zaterdag-
morgen heb ik een interview met Chris Koopman op ‘af-
stand’. De tuin is herkenbaar aan de planten-broeken en
de planten-schoenen.
Chris heeft 50 jaar gewerkt in verschillende beroepen; als
kraanmachinist, als granietwerker, in de bouw en de laatste
15 jaar als smid. Sinds 2 jaar is hij gepensioneerd en heeft
hij meer tijd voor de tuin.
 
Tuinieren is al lang een hobby; hij is een van de langst
tuinierenden op het complex. Hij is een van de weinigen die
nog kippen houdt. In de begintijd was kippenhouden nog
toegestaan en nu wordt het alleen nog gedoogd voor de
oud-tuinders.
De tuin ligt er top verzorgd bij. Kool, groenlof, aardbeien,
bessenstruiken, kippen en meer. 
In de kas staan komkommers, paprika en verschillende
tomatensoorten, ook zwarte. Er is een mooi zitje midden
op de tuin.
Het belangrijkste van de tuin vindt hij ‘de rust’.
 
Chris mailde voor hij wist van het interview; “Ik (Chris
Koopman) wil even wat kwijt. Dat sommige mensen verge-
ten dat vtv op vrijwilligers draait. En niet betaald personeel.
En zich ook nog bemoeien met dingen die ze niet aangaan
dus wij elke keer de pispaal zijn want het is nooit  goed wat
je ook doet er altijd….”
 
Sinds vorig jaar zit hij in het bestuur; met de functie Tech-
nische Zaken. Hij werkt af en toe mee met Ron Dekker en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Landwaart. ‘We werken goed samen’.
De meeste mensen hebben geen besef wat het bestuur en
de vrijwilligers allemaal doen om de vereniging draaiende
te houden en hoeveel geld er hierdoor wordt bespaard. Hij
wil wat minder gaan doen; nieuwe vrijwilligers zijn zeer
welkom. En de tuinbouwscholen in de regio zouden wat
verlichting kunnen geven met stages.
 
Hij zegt dat hij rustiger en tactvoller is geworden.
Een boodschap voor de andere tuinders;                         
'LIEF ZIJN VOOR ELKAAR’.
 
Nico Bader
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Tuin 211
 
Saskia Boidin
 
Heel wat jaren geleden heb ik, Saskia, mijzelf moestuinieren
aangeleerd met behulp van boeken en practisch op een
tuin  in Utrecht. 
 
 
Later, toen de kinderen in Bussum wat groter werden, wilde
ik graag weer verder telen en na jaren op de wachtlijst van
de VTV mocht ik een klein kaal stukje gaan vertroetelen.
Na twee jaar proefdraaien mocht ik al promoveren naar
onze huidige tuin, met een prachtige grote kas van 3 x 6
meter en een schuurtje! 
 
Via deze tuin (en de kinderen de deur uit) kunnen we
daadwerkelijk het hele jaar  alleen groente van eigen kweek
eten, met uitzondering van aardappelen en uien. 
Want ik ben altijd al een hardcore voedselteler geweest op
de moestuin, bloemen moeten of om te eten zijn of niet in
de weg staan! 
 
Naast de standaard groentes zoals boontjes, bieten, ui,
wortelen, pompoenen, maïs en dergelijke proberen we elk
jaar wel iets uit wat aparter is. Soms is dat helemaal niks
(haverwortel vinden we vies!), maar regelmatig zijn wij blij
verrast met een uitbreiding van ons repertoire, zoals:
 
---knolcapucien (bedankt Peter), 
---muismeloen ofwel cucamelon ofwel melothria (olijfgrote
minikomkommertjes met iets citroensmaak, heerlijk in sa-
lade en stoofschotels) 
---chinese bieslook (gaat veel minder snel bloeien, smaakt
heerlijk sappig en een beetje naar knoflook) 
---ananaskers (lekkere gele besjes van 1 cm. Neem de
physalis pubescens, die is een stuk kleiner dan de "gewo-
ne" physalis peruviana, maar wordt een stuk eerder rijp en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
is dus veel oogstzekerder in matige zomers, en zaait
zichzelf ook nog uit!) 
---en natuurlijk de yakon!
 
Verder zijn we erg verguld met onze asperges, al moeten
wij vele aanvallen van de aspergekevers weerstaan. Dit
jaar hebben we voor het eerst volledig mogen oogsten. 
En het grootste cadeau is de kas. Het is zo bijzonder om
daar veel soorten tomaten, paprika's, basilicum, wintersla
en nieuwzeelandse spinazie uit te mogen oogsten. 
Sinds mijn lichaam de laatste jaren verminderd belastbaar
was, doe ik het veel meer samen met mijn man Bert, die er
gelukkig ook plezier aan heeft. Zodat we nu een gezamen-
lijke hobby hebben! 
 
Tekst van Saskia Boidin
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Tuin 638
 
Astrid Mulder
 
Op een zonnige dag in 2010 liepen mijn moeder en ik tijdens
een open dag op dit volkstuin complex te genieten van alle
groei en bloei. 
Na thuis van mijn vader, nu 87 jaar, gehoord te hebben dat
zijn vader ooit ook een tuintje had, toendertijd bij de Graaf
Janlaan, besloten mijn moeder en ik de uitdaging aan te
gaan. 
 
Terwijl het voor opa in die tijd noodzaak was de hoognodi-
ge vitaminen te kweken voor zijn gezin en ik wel groene
maar (nog) geen moestuinvingers heb, was de keuze snel
gemaakt. Veel fruitbomen, bloemen en planten die de no-
dige gevleugelde vrienden zouden aantrekken. 
 
Een zogeheten sfeertuin, inclusief een tuinhuisje, die we
Tavern on the Green noemden. Vernoemd naar een res-
taurant met tuin in New York, een oase van rust in the Big
Apple. Eenmaal daar hoopte ik ooit eenzelfde sfeer te
creëren op mini formaat. 
 
Onze tuin heeft vijgen, elstar en goudreinetten appels,
peren, zwarte bessen, een pergola met witte druiven en
blauwe regen, een hortensia hoek, vlinderstruiken en
rozen. 
Veel prachtige wezentjes bezoeken onze tuin en dat levert
vaak prachtige foto's op. Vlinders, libellen, kikkers, padden,
spinnen, bijen en zelfs een muisje en soms een slakje
hebben al model gestaan. 
 
 
 

 
 
Kortom: een geniet tuin en een verademing om regelmatig
de alsmaar drukker wordende Naarden Vesting te ontvluch-
ten.
 
Hoewel het soms best pittig is om alles alleen bij te houden,
hoop ik, ook omdat mijn moeder hier zo geniet, hier nog
veel met haar te vertoeven. 
 
Astrid Mulder

                                  het huisje nu

                                het  huisje in 2010
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Hoe vergaat het de
bijen dit jaar?
 
Jan Verrier
 
Nico,  wij spraken elkaar enkele weken geleden over de
bijen en honing. En dat er geen wet van Meden en Perzen
is die ons vertelt wat een plek per volk aan honing opbrengt.
Ik heb toen aangegeven dat de 5 volkjes op het tuincomplex
zowel bij de voorjaars- als zomer-oogst redelijk uit de bus
kwamen.  En dat ik op mijn standplaats in Valkeveen bij het
Gustav Briegleb huis waar ik al meer dan 30 jaar met de
bijen sta, de voorjaars oogst een zeer geringe op-
brengst had; van de 10 volken 15 kg honing, terwijl de
acacia’s uitbundig hadden gebloeid en heerlijk hadden
geroken.
De zomer oogst was daar wel goed.  Je vraagt je af hoe
komt dat?
 
Op het tuincomplex is een diversiteit aan bloemen ook dit
jaar. Daarnaast zijn  er de paardenbloemen van Boer
Pronk. Ook is er voldoende water voor ze aanwezig om het
volk te koelen. Dus gunstige omstandigheden voor de bijen
om in leven te blijven en meer honing te halen dan ze zelf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
nodig hebben (voorraad voor slechte tijden die wij af pak-
ken).
Ideaal dus voor de hobby imker om het hele bijenjaar goed
te kunnen werken en het programma waaronder koningin-
nenteelt te kunnen uitvoeren.
 
Wat die andere plaats (Valkeveen) betreft daar gaat het
meestal goed maar daar zijn de weersomstandigheden
meer van invloed.
In de 30 jaar dat ik daar sta heb ik een keer (en dat was in
2019) acacia honing gehaald terwijl daar een heel groot
contingent acacia bomen staan. Normaal gaat het altijd
waaien en regenen als de acacia’s bloeien en kunnen de
bijen niet bij de hangende  bloemtrossen komen. Dit jaar
was het de droogte (laag water in het IJsselmeer  waardoor
lage grondwaterspiegel) waardoor de bloemen geen nectar
konden produceren.
De zomeroogst(linde) was daarentegen goed omdat het
voordat de linde ging bloeien flink geregend had.
 
Voor de heide honing verwacht ik een goed jaar (oogst
begin september) omdat juni goed nat is geweest en het
nu tijdens de bloei van de heide erg warm is. Ik kan dan
zowel op het tuincomplex als in Valkeveen heide honing
oogsten.
De stand in Valkeveen staat hemelsbreed 200 meter van
de heide velden af. Dat valt dik binnen de actie radius van
de bijen (3 km) Maar voor zover ik weet zijn de heide velden
die het dichtst bij het tuin complex liggen die van het
Franse kamp en dat is iets verder dan 3 km. Of in het
Naardermeer moet wat zijn wat ik niet weet.
We zullen het allemaal afwachten en als de laatste oogst
binnen is zal ik je vertellen hoe die is uitgevallen.
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De onderwereld van
de tuin.  
Van microbe tot mol.
 
Romke van de Kaa. Uitg. 2020.
In ‘De onderwereld van de tuin’ verdiept Romke van de Kaa
zich in de ondergrondse gemeenschap van larven, wormen,
schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen. Dat die
gemeenschap bestaat zal niemand verrassen, maar dat
alle aanwezigen in die microkosmos druk met elkaar
communiceren is ronduit verbazingwekkend. Werkend in
de tuin vang je een glimp op van deze verborgen gemeen-
schap, maar het blijft lastig om er volledig in door te dringen.
En toch – terwijl je met je handen in de grond zit, kom je tot
nieuwe inzichten en met de geur van verse aarde in je neus
begin je te beseffen dat er onder je voeten misschien nog
wel meer tuin is dan daarboven. Sterker nog: zonder dat
wemelende leven onder het maaiveld zou plantengroei ü-
berhaupt niet mogelijk zijn.
 
Mieke van Galen attendeerde op dit boek en gaf een korte
recensie;

Onlangs heb ik een boekje gekocht over tuinen en ietwat
anders dan de gebruikelijke. 
Het leest makkelijk en het aantal bladzijden is ook overzich-
telijk.
Na lezing keek ik met heel andere ogen naar de tuin en wat
zich daar al zo in bevindt. Een aanrader.
 

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.
 

 
 
‘ De hemel bevindt zich niet alleen boven ons hoofd, maar
ook onder onze voeten.'
 
Twee leuke filmpjes van Romke van de Kaa
https://www.youtube.com/watch?v=1dKXUh1oZhA
https://www.youtube.com/watch?v=lY5rURLv2fo
 
en zijn website;
https://www.romkevandekaa.nl
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RESOURCE. Wageningen University & Research
WETENSCHAP - 13 MEI 2020
 
Stof in basilicum, venkel en anijs beschadigt DNA
tekst: Tessa Louwerens
 
Estragole, een stof die van nature voorkomt in verschillen-
de kruiden en specerijen zoals basilicum, steranijs en
venkel, veroorzaakt DNA- schade.
 
Die schade kan mogelijk leiden tot kanker. Zo ontdekte
promovendus Shuo Yang van Toxicologie. ‘Eerdere studies
laten zien dat estragole kan leiden tot tumoren bij knaag-
dieren’, vertelt Yang. ‘Sindsdien is het verboden als voed-
seladditief, maar het komt nog wel van nature voor in diver-
se voedingsmiddelen.’ Estragole wordt in de lever omgezet
tot 1’-sulfoxyestragole. Deze metaboliet bindt aan DNA en
daarmee vormt het zogenaamde
DNA-adducten. Yang: ‘Als deze niet op tijd worden gere-
pareerd door de cel, dan hopen ze zich op in het DNA. Dat
heeft invloed op bijvoorbeeld de celdeling, waardoor kanker
kan ontstaan.’ Yang heeft in deze studie echter niet gekeken
naar tumorvorming, enkel naar het effect op DNA-niveau.
Geen reparatie

Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze DNA-adducten
langer aanwezig blijven en dat ze mogelijk niet herkend
worden door het reparatiemechanisme van de cel. Yang
onderzocht de structurele veranderingen die optreden in de
dubbele helix van het DNA. Daarvoor stelde ze levercellen
van ratten bloot aan 50 μM estragole . ‘Deze dosering is
hoog genoeg om adducten te veroorzaken, maar ook laag
genoeg om biologisch relevant te zijn.’
Naast dit celonderzoek gebruikte Yang een computersimu-
latie om te voorspellen wat er met het DNA zou gebeuren
bij adductformatie. ‘De resultaten van de simulatie kwamen
overeen met de resultaten van onze celexperimenten. We
zagen dat de meerderheid van de gevormde adducten geen
duidelijke structuurverandering in het DNA veroorzaken.
Dat verklaart mogelijk waarom het reparatiemechanisme
deze over het hoofd ziet.’
Topje van de ijsberg

Dus voortaan geen basilicum meer op de pasta? De dose-
ring die Yang in haar experiment gebruikte, was vele malen
hoger dan de gemiddelde dagelijkse inname. Desalniette-
min kunnen veranderingen in het DNA wel over tijd opho-
pen, zeker als ze niet gerepareerd worden. Bovendien gaat
het niet om één voedingsbestanddeel: volgens Yang is dit
mogelijk pas het topje van de ijsberg. ‘We weten nu dat
estragole een mogelijk kankerverwekkende werking heeft
op levercellen. Maar in ons voedsel zitten veel meer be-
standdelen die adductformatie kunnen stimuleren of juist
remmen. Dat samenspel zou ik graag verder onderzoeken.

WETENSCHAP - 26 MEI 2020
Insectensterfte wereldwijd zorgelijk
Roelof Kleis
De insectensterfte in de wereld is minder apocalyptisch dan
gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Maar toch zorgelijk,
vindt hoogleraar David Kleijn.
Uit een Duits/Nederlandse studie (Hallman et al.) uit 2018
bleek dat in 27 jaar tijd 75 procent van de insecten was
verdwenen. De studie leidde wereldwijd tot ophef. Een re-
cente studie komt uit op een 3 tot 6 keer lagere sterfte van
landinsecten. Met de waterinsecten gaat het zelfs beter dan
voorheen. Eerste auteur is Roel van Klink, alumnus en
oud-student van Kleijn. 

Hebben de resultaten je verbaasd?
'Nee, niet echt. De Hallman-studie is gedaan hier net over
de grens, in éėn van de meest intensief beheerde en
aangeharkte gebieden van de wereld. Voor de biodiversiteit
pakt dat intensieve landgebruik negatief uit. De nieuwe
studie gaat over de wereldwijde ontwikkeling van de insec-
tenstand.’ 
De trend over de hele linie is negatief. Maar de verschillen
zijn groot, ook binnen Europa. Duitsland komt er slecht uit.
Is die spreiding verrassend?
'Nee. Deze nieuwe studie gooit alle studies naar insecten
op één hoop. Daardoor ontstaat veel ruis. Het eindresultaat
hangt sterk af van de soorten insecten waar de individuele
studies zich op hebben gericht. Ik vermoed dat niet alleen
de plek in de wereld, maar ook de onderzochte soorten-
groep een grote rol speelt. Sommige groepen nemen af,
andere nemen toe.'
Heeft zo’n studie dan nut?
'Zeker wel. Alles bij elkaar genomen, zie je dat wereldwijd
de boel achteruit gaat. Dat is behoorlijk schokkend.’
De trend blijkt minder negatief rond landbouwgebieden. Is
dat verklaarbaar?
‘Eén van de mogelijke verklaringen is dat de biodiversiteit
op en om landbouwgebieden altijd al laag is. De afname
kan dan niet heel groot meer zijn. Het kan ook met de
manier van meten en de gebruikte vallen te maken hebben.
’
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