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Jan Schothorst 

Alex Howitt  (facebook)

 
Aanvulling / correctie  op het  interview Chris Koopman in
de vorige nieuwsbrief.

Zijn vrouw Carolina werkt  mee op de tuin; zij is ook actief
in de Zaaier.
 

Van de Redactie
 
 
Het corona virus belemmert nog steeds de gezamenlijke
(verenigings)activiteiten.
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het be-
stuur. Verslag van de schouwcommissie.
‘BinnensteBuiten’ hielp bij een tuinhuisje van  Francisca
Bakker.
Jan Verrier schrijft hoe het met de bijen gaat dit jaar,
Go Wammes wil gezamenlijk Brabantse koemest inkopen,
Hero de Jong prijst de pink banana aan en
Jacqueline van Rossum de cayote en de aardpeer.
Guus Ickelsheimer redt een egel en is blij met de opgeruim-
de groenstrook en sloot.
Hans Mobach vraagt aandacht voor de zaadbestelling en
schrijft over nuttige bacteriën in de tuin en over hoe de grond
te vertroetelen in de winter.
 
Foto’s van Nico Bader, Leona van Duivenvoorde, Guus
Ickelsheimer, Hero de Jong, Elzeba Kleiss, Marie-Anne de
Roode, Jacqueline van Rossum en Go Wammes.
 
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
Facebookpagina. 101 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.

 

Nico Bader.
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Van de voorzitter
 
Wat is het stil op de tuin!

 
Weinig mensen zijn nog aan het werk op hun tuin. De werkzaam-
heden worden ook steeds minder: laatste onkruid wieden, witlof
opkuilen, blad rijden, een laatste krop andijvie oogsten.
Geen drukbezochte zaterdag ochtenden met koffie en Jans vro-
lijke lach, die tot ver op het complex hoorbaar is.
Wat is het mooi op de tuin! 
Vooral ‘s morgens vroeg, als de dauw de planten met een donzig
laagje bedekt. Je de vogels hoort en in de verte de trein. Het
piepende wieltje van de kruiwagen.
Wat was het dit jaar een voorrecht om een tuin te hebben!
Zodat je wat te doen had tijdens de lockdown. Je extra gratis vi-
tamine D opdeed omdat je lekker buiten bezig was. Omdat je op
een veilige manier je familie in je tuin kon ontmoeten. Een
praatje maken met je medetuinders. En bovendien gezonde
groente van je tuin eten en een bos bloemen te plukken, die
sombere dagen vrolijk maakte!
Wat zal volgend jaar brengen? 
We weten het niet. Maar één zekerheid hebben we: we hebben
een tuin en daar kunnen we oneindig veel plezier aan beleven!
 
Het bestuur wenst iedereen voor 2021 dan ook een gezond en
mooi jaar toe!
 
Elzeba Kleiss
 

Inhoud nieuwsbrief:
 
  2. Van de redactie
  3. Van de voorzitter, Colofon
  4. Mededelingen, contract-
      besprekingen,BinnensteBuiten
  5. Snoeicursus, gereedschap slijpen,
      data
  6. Verslag van de schouwcommissie
  7. Samen mest inkopen
  8. Bijen
  9. Egel, schone sloot
10. Pink banana, chayote, aardpeer
11. Nuttige bacteriën, grondzorg
12. Zaadbestelling 2021
13. Vraag & Aanbod
14. Wat in de koelkast?
15. Bestuur & commissies
 

De zaaier
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Mededelingen
 
 
Contractbesprekingen Gooise Meren
Zoals we in vorige nieuwsbrief hebben vermeld zijn we in
gesprek met gemeente Gooise Meren over ons huidige
contract. Deze gesprekken voeren wij samen met VTV
Muiden en de AVVN. De huurvoorwaarden en de huurprijs
moeten geharmoniseerd worden met VTV Muiden. Afgelo-
pen maanden hebben diverse overleggen met de AVVN,
VTV Muiden en gemeente Gooise Meren plaatsgevonden.
Wij hebben als vereniging de hulp ingeschakeld van de
AVVN, ook als juridisch partner. We merken dat de inbreng
en het advies van de AVVN in dit traject ons ontzettend
helpt.
Om tot nieuwe voorwaarden en een nieuwe huurcontract
te komen is ons complex en die van VTV Muiden onlangs
getaxeerd. Op basis van deze taxatie heeft gemeente
Gooise Meren een nieuw prijsvoorstel voor de huurprijs
gemaakt. Ook hebben we gezamenlijk een nieuw contract
opgesteld met daarin gewijzigde en/of nieuwe voorwaar-
den, zodat deze ook met VTV Muiden geharmoniseerd
kunnen worden. Hierbij moet u denken aan voorwaarden
met betrekking huisjes en kassen, maar ook de mogelijk-
heid om het complex niet meer toegankelijk te maken voor
niet leden.
Het nieuwe huurvoorstel wat we hebben ontvangen zal een
flinke stijging voor de huurprijs voor de vereniging maar ook
voor leden betekenen. Wij hebben daarom gezamenlijk een

document opgesteld met argumentatie waarom deze
huurprijs naar ons inziens niet reëel is en wat het belang
van VTV Naarden is. Het doel hiervan is om de stijging per
m2 tuin lager te maken en deze prijsstijging niet in één keer
te laten plaatsvinden maar wordt opgebouwd in vijf jaar.
Onze documentatie zal worden voorgelegd aan het college
binnen Gooise Meren. Wij hopen hiermee de stijging minder
groot te houden voor de vereniging en natuurlijk voor de
leden. Op dit moment zijn wij in afwachting op hun reactie.
Op het moment dat wij jullie meer concrete informatie
kunnen vertellen, ook over de nieuwe huurprijs en de
daarbij horende nieuwe m2 prijs, 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. Deze ALV zal mogelijk anders zijn dat u van
ons gewend bent in verband met Corona, dit moeten wij op
1,5 meter afstand doen of digitaal. Wij zijn hier ook nog over
aan het puzzelen hoe we dit het beste vorm kunnen geven.
 
 
BinnensteBuiten 
Op vrijdag 9 oktober heeft er op ons volkstuincomplex een
bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. Er zijn namelijk
opnames gemaakt voor het geliefde televisie programma
BinnensteBuiten. Een van onze leden, Francisca Bakker
had de wens om een mooie overkapping op haar tuin te
bouwen. Daarvoor had ze het programma benaderd om
haar daarbij behulpzaam te zijn. En dat gebeurde dan ook.
De hulp kwam van tuinman Martin Stuger, die ook een tuin
op ons complex heeft. Om 8.00 s morgens was het dan ook
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Belangrijke data

 
Zaterdag 23 januari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen
 
Zaterdag 30 januari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen
 
Zaterdag 6 februari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen
 
Zaterdag 13 februari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen
 
Zaterdag 20 maart 10.00-12.00 uur - Snoeicursus
 
Zaterdag 27 maart 10.00-12.00 uur - Snoeicursus

Nieuwjaarsreceptie
 

Ieder jaar heffen wij graag met u het glas aan

het begin van het nieuwe (tuin)jaar. U zult be

grijpen dat een nieuwjaarsreceptie in tijden

van Corona niet zal lukken. Daarom zal er dit

jaar helaas geen nieuwjaarsreceptie plaatsvin

den.

Het bestuur wenst iedereen alvast een sfeervol

le kerst en een goede jaarwisseling! 

al een drukte van belang op haar tuin: een regisseur , ca-
mera en geluidsman en natuurlijk de hoofdpersonen zelf
waren op de set aanwezig. De regie en montage lag ook in
handen van één van onze tuinders, namelijk Kolijn van
Beurden.
 
Een verslag en het prachtige resultaat van hun harde
werken zie je op de foto’s bij dit artikel.
Er werden ook nog opnames gemaakt van het hele complex
met een drone. Het programma is inmiddels uitgezonden
op NPO 2.
 
Snoeicursus
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden
een snoeicursus geven: 20 en 27 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. Deze
curus zal worden gegeven onder voorbehoud van alle
Corona maatregelen die tegen die tijd van kracht zijn.
 
Gereedschap laten slijpen of iets laten lassen
Zoals voorgaande jaren is er ook komend jaar weer de
gelegenheid om uw gereedschap te laten slijpen of te las-
sen. Dat wordt gedaan door onze leden Ruud Beek en Chris
Koopman op de laatste twee zaterdagochtenden van janu-
ari (23 en 30 januari) en de eerste twee zaterdagochtenden
van februari (6 en 13 februari). Deze werkzaamheden
vinden plaats in de werkplaats van de Zaaier. U kunt uw
gereedschap op die dagen vrijblijvend daar brengen en later
weer piekfijn op halen. Een kleine, vrijblijvende vergoeding,
wordt op prijs gesteld.

 
Lidmaatschapkaartjes VTV
Voor de lidmaatschapkaartjes voor 2021 zijn we zoek naar
een nieuwe foto. Op de achterkant zal plaats zijn voor een
kleurenfoto. Dit kan uw foto worden! Heeft u mooie foto's
van het complex, uw tuin, uw gewassen, uw oogst, uw

verwerkte groenten, alle soorten foto's zijn welkom. We
zullen één foto selecteren en deze plaatsen op alle lidmaat-
schapskaartjes van 2021. U mag de digitale foto's mailen,
voor 20 december, naar: leonavanduivenvoorde@gmail.
com. Voorkeur voor een liggende foto. Ieder lid ontvangt
de lidmaatschapskaartjes als de factuur voor 2021 is be-
taald.
 
Wanneer u op de tuin bent, willen wij u verzoeken om altijd
een lidmaatschapskaartje bij u te hebben. Wat niet onbe-
langrijk 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. Het tuincomplex is voor iedereen toegankelijk,
helaas lopen er ook mensen op het complex met een kwade
bedoeling. Op die manier weten we dat goed is dat er een
onbekend gezicht op uw tuin is.
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vraagd.
Bij de schouwen worden de tuinen beoordeeld volgens
vaste criteria, eventueel met toelichting en foto's.
De criteria zijn als volgt:
- hoeveelheid onkruid
- opslag niet organisch afval/toestand van de erfafscheiding
- Overhangend groen / toegankelijkheid paden
- staat van onderhoud opstallen
- juiste kleur van de watertonnen en kleur van de tuinhuisjes
- tuin 1 meter vrij van slootkant
- bomen niet hoger dan 5 meter, als deze overlast voor de
buren veroorzaken.
- gras gemaaid
 
Nadat een schouw is afgerond, wordt van alle negatieve
beoordelingen of  beoordelingen met een punt van aan-
dacht een formulier opgesteld. De leden van de schouw-
commissie beoordelen de tuinen namelijk met behulp van
een tablet waarbij zij een vragenlijst invullen met daarop de
aspecten waarop beoordeeld moet worden. Een uitdraai
van deze beoordelingen wordt gedeeld met het bestuur.
Het bestuur bepaalt uiteindelijk wie een brief ontvangt. Bij
drie keer een onvoldoende zal de huur van de tuin met het
daarbijhorende lidmaatschap worden opgezegd door de
vereniging. 
 
 

Verslag van de
schouwcommissie
2020 gaat de geschiedenis in als het heetste jaar ooit tot
nu toe. Ze hadden beter kunnen zeggen 2020 gaat de
geschiedenis in met het meeste onkruid ooit, want dat was
dit jaar niet normaal. Je trok het eruit en als je even wegkeek
stond het er weer, alleen al vele malen groter als wat je er
net had uitgetrokken.
 
Maar nu even ter zake, wij hebben dit jaar vele nieuwe
tuinders mogen begroeten en toen wij de eerste schouw
liepen, zag het er allemaal pico bello uit. De tuintjes waren
omgespit en de eerste zaden waren gelegd. Echter in de
loop van het jaar toen wij de 2e schouw liepen zijn wij enorm
geschrokken van het aantal tuinen dat zeer sterk verwaar-
loosd was bij de nieuwkomers.
 
Maar ook tuinen die altijd goed waren die nu ontaard zijn
in een wildernis waar zowat de kraan in moet en dat in één
jaar. Wij denken dat de meeste nieuwkomers, de goeden
daar gelaten, de werkzaamheden op een moestuin vreselijk
onderschat hebben. Het is niet zo dat je door alleen op een
zaterdagochtend te komen een tuin kunt onderhouden van
100 meter of meer.  Daar is meer tijd en ervaring voor nodig.
Ook zouden wij vooral de nieuwkomers er op attent willen
maken dat je niet zomaar iets mag bouwen op je stukje
grond. Als je iets neer wilt zetten overleg dan altijd eerst
met Ron of iemand anders van het bestuur.  Het is zonde
als je iets hebt gekocht en het neer wilt zetten en dat het
later niet in orde blijkt te zijn. Een schuur bijvoorbeeld mag
niet groter zijn dan de aangegeven hoeveelheid m2. Verder
staan er op dit moment nog een paar plastic kassen hier
en daar op het terrein.  Deze dienen voor de winter te
worden opgeruimd; alles wat er nu nog staat is te laat.
Verder zijn wij diverse prachtige tuinen tegengekomen,
echte uitschieters.  In het algemeen lag het complex er
verder mooi bij.  Wel mis ik het koffie uurtje op zaterdag het
ff bijkletsen; laten we hopen dat dat er gauw weer is. Verder
wensen wij, de schouwcommissie u allen een fijne kerst en
een goede jaarwisseling toe.
Chris Breeuwer, namens de schouwcommissie.
 
Waar wordt op beoordeeld?
De  schouwcommissie zal komende april weer beginnen
met schouwen. Driemaal per jaar worden alle tuinen ge-
schouwd. De leden van de schouwcommissie beoordelen
alle tuinen altijd met minimaal twee, liefst 3 personen. Dit
om de objectiviteit te garanderen. Bij sterk uiteenlopend
oordeel, wordt een derde persoon om een oordeel ge-
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Samen mest
inkopen
Tot nu toe kregen we als vereniging regelmatig mest van
de kinderboerderij of maneges uit de omtrek. Die mest
mochten we dan voor € 1,-- per kruiwagen bij het clubhuis
ophalen. Aan deze manier van mestvoorziening kleven
voor- en nadelen:
1. Het vervoer van grote vrachten mest zonder een speci-
ale mileuvergunning is eigenlijk niet toegestaan. Daardoor
moet je ieder jaar afwachten of het toch weer gaat lukken.
2. Paardenmest is minder krachtig omdat een paard gras
en hooi maar gedeeltelijk verteert. Dat kun je zien als je een
paardenvijg openbreekt. De mest van de kinderboerderij is
vanwege de gemengde kleinvee-samenstelling wel krach-
tig maar er zit veel onkruidzaad in.
3. Voordeel is natuurlijk dat het heel goedkop is.

Een goed alternatief is het gezamenlijk legaal inkopen van
professioneel gemalen en gedroogde koemest. Er is in
Noord Brabant (Deurne) een bedrijf dat hierin is gespecia-
liseerd.
Het eindproduct wordt verkocht in kleine tot grote zakken.
(big bags). Om een idee te geven van de prijs: een zak van
40 liter kost ongeveer € 10,00. Als je gezamenlijk meer
bestelt dan voor € 100,-- worden geen vervoerskosten be-
rekend. Bij grotere hoeveelheden kun je een korting bedin-
gen. Het is een mooie , nagenoeg reukloze organische mest
van constante kwaliteit. Door de korreligheid is het gemak-
kelijk te verspreiden en oppervlakkig te verwerken bij het
spitten of cultiveren. De mest wordt schoon verpakt aange-
voerd in big bags van kunststof. Dus geen rommel bij het
clubhuis. De lege big bags zijn uitstekend te gebruiken voor
de afvoer van je tuinafval. Je kunt je licht opsteken op de
website: www.brabantsekoemest.nl
Je ziet daar onder het hoofdstukje “winkel” zakken in ver-
schillende gewichten en de prijzen.
Dit alternatief kost natuurlijk wat meer maar het heeft wel
mooie voordelen. Met name de kwaliteit, de zekerheid dat
het komt en het gemak.
 
Als er genoeg belangstelling is wil ik in de eerste helft van
januari op me nemen om een vracht te organiseren. Ik denk
dan al de volgende regels:
1. Je bestelt in hoeveelheden van 40 liter (20 kg) a € 9,--
per zak.
2. Je betaalt vooraf aan mij.

Voorlopig wil ik alleen even weten of je belangstelling hebt.
Wil je mij in dat geval even een mailtje sturen?

Gowammes@hotmail.com
Rubenslaan 13, Naarden.

Je krijgt dan na de jaarwisseling van mij bericht of de actie
doorgaat. Ook verneem je dan de definitieve prijs per zak
(ik probeer zo mogelijk korting te bedingen). Daarna kun je
bij mij je bestelling opgeven en betalen. Vervolgens plaats
ik de collectieve bestelling en laat jullie weten wanneer
de levering plaatsvindt. 
 
Ik kan je helaas geen advies geven over de hoeveelheid
mest die je nodig hebt. Voor de boeren geldt een een
maximum hoeveelheid van 250 kg per hectare grasland
(dat is 10.000 m2). In dat geval zou voor een flinke volkstuin
een zak van 40 liter (20 kg) al meer dan genoeg moeten
zijn. Maar mijn vader zei altijd dat je nooit genoeg mest kunt
aanvoeren. Hij had dan ook altijd de dikste aardappelen,
preien als kachelpijpen en rode bietjes zo groot als knolra-
pen. Ik wens jullie fijne feestdagen, een vuurwerkvrije doch
licht benevelde jaarwisseling en een vruchtbaar 2021.

Go Wammes

7



BIJEN
 
 
Het bijenjaar was dit jaar speciaal.  We denken altijd dat
bijen mooi weer nodig hebben net als wij om goed te kunnen
functioneren, maar dat is betrekkelijk.  Als het erg warm is,
geven de bloemen geen nectar en hebben de bijen alleen
maar behoefte aan water om te koelen.
We merkten op het complex deze zomer dat de fruitbomen,
vooral  appels, weinig vruchten gegeven hebben.  Het was
in de bloei periode te warm voor de bomen om nectar te
geven en bovendien was er gebrek aan water  (bijen halen
boven de 22 graden alleen maar water). Fruittelers hebben
tegenwoordig computer-gestuurde irrigatie systemen om te
zorgen dat hun fruitbomen bij hoge temperaturen toch
voldoende aantrekkelijke nectar geven voor de bestuivende
insecten.
De peren zaten net in een minder warme periode en hebben
dus wel goed gedragen.
 
Het gevolg hiervan is dat ondanks het feit dat de acacia’s
prachtig in bloei stonden en heerlijk roken, er geen honing
gehaald is door de bijen omdat er geen nectar in de bloe-
men zat.
Bij de linde was er gelukkig voor de bloei regen gevallen.
De heide was ook niet geweldig omdat het te heet en te
droog was. Volgens oudere imkers moet het tijdens de bloei
van de heide zwoel vochtig warm weer zijn. Wat de heide
betreft wil ik opmerken dat ik op mijn 3 standplaatsen  t.w.
Valkeveen, langs de Rijksweg (bij het Naarderheem) en op
het tuincomplex heide honing heb gehaald.  Valkeveen ligt
vlak bij de heide,  de Rijksweg ook, maar ons tuincomplex
ligt volgens mij meer dan 3 km (actie radius van de bijen)
van de Franse Kamp heide en Crailoose heide af.  Ik heb
niet kunnen vinden dat er in de Naardermeer heide groeit,
 terwijl de kasten net zoveel heide honing hadden als in
Valkeveen.

 
Ik denk dat we onze bijen beter moeten gaan voorbereiden
op het huidige klimaat. We moeten, denk ik, wat meer terug
naar de oorsprong van de zwarte bij (Spanje).   Bijen die
vroeg vliegen als het nog niet zo heet is want dan geven
de bloemen ook nog nectar. In Zuid Frankrijk zie je ’s
middags als het warm is heel weinig bijen vliegen,  maar ’s
morgens vroeg wel 
Als we nog een paar jaar het weer houden als afgelopen
jaar dan zullen de bijen zich wel gaan aanpassen want ze
moeten blijven bestaan want ze zijn nodig voor de bestui-
ving !!
De natuur lost zonder hulp van de mens de problemen om
in stand te blijven zelf op.  Alleen moeten wij niet te veel
willen gaan helpen want dan gaat het meestal fout.
 
Jan Verrier
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Egel
 
 
Ik heb jaren geleden op mijn volkstuin een takkenwal
aangelegd, met als primair doel om dieren, zoals egels, een
schuilplaats te geven. Ik gebruik daarvoor de takken van
de wilgenbomen op mijn  tuin.
Toen ik van de zomer op de tuin kwam was er een egel
helemaal verstard geraakt in het net van mijn buurman.  -
Gelukkig heb ik het beest kunnen redden en weer terugge-
zet in de takkenwal (zie de foto's). 
 
Guus Ickelsheimer
 

 
 

Sloot
 
De  sloot langs onze tuinen is weer helemaal schoonge-
maakt en van veel  riet ontdaan. (zie foto's)  
Maar ook de groenstrook langs de tuinen aan de slootkant
is weer keurig onderhouden door Jan en zijn kompanen.
Zelf heb ik alle wilgen weer geknot en alle overhangende
takken van de braamstruik weggeknipt. De takken heb ik
weer gebruik voor het ophogen van de takkenwal.  
Nog nooit eerder heb ik deze zomer zo veel bramen kunnen
plukken. In  totaal  ruim 10 kilo.  Daarvan het ik bramensap
en  jam gemaakt.  
 
 Guus Ickelsheimer
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De pink banana, is
Indianen voedsel ?
 

Het zaad er voor is te koop bij: JansenZaden.NL.  Daar heet
het officieel, de  “North Georgia Candy Roaster”  dat is een
zgn. *SQUASH*.   De smaak is neutraal, doch best sma-
kelijk: zeg iets tussen banaan en komkommer (onder
voorbehoud ?).  De indianen in North Georgia {USA} von-
den het prima voedsel en aten 'm blijkbaar graag ....
 
Ik had, hoewel ietsje laat geplant, alsnog een mooie op-
brengst.  Dus als je voor de Voedselbank of het weeshuis
wil gaan, zou je met gemak twee flinke oogsten per jaar
kunnen halen.  En ideaal voor de huisvrouw  [wat ben ik
toch conservatief ?],  want je maakt eerst plakken, verwij-
dert met een lepel de pitjes, waarna je de plakken met
gemak schilt en in partjes snijdt  Het is lekker met  prei,
paprika, tomaat, en knoflook.   De pink banana is minimaal
zes maanden bewaarbaar, dankzij het hoge eiwitgehalte;
de toepassing is ruim, van  soep, stoven, bakken, taart, tot
jam toe.   Succes ...!!
 
Hero de Jong
 

CHAYOTE
 
Dit zijn Chayote met grote stekels (stickly chaôte squash).
Google maar even voor bijzonderheden. Op YouTube tube
filmpje hoe je hem moet schillen. Je kunt hem eten of koel
bewaren tot het voorjaar. Dan half op de aarde leggen en
dat loopt hij uit. Flinke klimplant. Heeft iemand interesse?
Ik heb er teveel.
 

 

AARDPEER
 
Grote aardperen en grote oogst dit jaar. Wil iemand aard-
peren voor volgend jaar? Laat het me weten.
 
Jacqueline van Rossum
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Nuttige bacteriën in
je tuin
 
Het is nog een beetje ver maar over een half jaar ga je weer
je tuinbonen oogsten en als alle bonen geplukt zijn haal je
de plant eruit. Wat je echter beter kunt doen is de plant net
boven de grond afknippen en de wortels lekker laten zitten.
Hoe dat zo? Haal eens zo’n wortel uit de grond en bekijk
hem goed. Er zitten een heleboel kleine knolletjes aan,
wortelknolletjes genaamd. Die zitten barstensvol stikstof-
bindende bacteriën. Ooit hebben ze de plant via de bodem
‘geïnfecteerd’ waarna de plant hen is gaan inkapselen in
een knolletje. Deze bacteriën hebben de unieke eigenschap
stikstofgas uit de lucht vast te leggen in een chemische
stikstofverbinding, dit in de eerste plaats ten behoeve van
zichzelf, maar ze vormen meer dan ze zelf nodig hebben.
Het overschot kan door de plant gebruikt worden en in ruil
voor dit cadeautje geeft de plant koolhydraten (suikers) als
energiebron aan de bacteriën terug  (stikstofbinding kost
veel energie). Dit samenlevingsverbond komt bij alle
peulvruchten voor (erwten, bonen, kapucijners, peulen). Als
je nu de wortels in de grond laat zitten zullen deze na verloop
van tijd verteren en komen alle stikstofverbindingen die daar
nog in zitten vrij en die worden uiteindelijk in nitraat omge-
zet. Dat is de beste vorm van stikstofbemesting die je maar
kan hebben voor je volgende gewas. Dit is ook de reden
dat je peulvruchten nauwelijks hoeft te bemesten met
stikstofmest. Sterker nog, hoe meer je daarmee bemest ,
des te minder vindt de natuurlijke stikstofbinding plaats.
Zonde. De bacteriën doen gratis (eigenlijk met zonne-ener-
gie) waarvoor DSM veel fossiele energie nodig heeft, stik-
stofgas uit de lucht omzetten in kunstmest.  Geweldig toch?
 
Hans Mobach

VERTROETEL GROND 
IN  DE  WINTER
 
 
Nadat u geoogst heeft en de laatste resten van het gewas
op de composthoop heeft gegooid ligt de grond er tot het
voorjaar kaal bij.  Dat heeft zo zijn nadelen. U zult gemerkt
hebben dat het onkruid ook in oktober en november en zelfs
later nog lustig doorgroeit, mede door de steeds hogere
temperaturen in de herfst en winter waarmee we door de
klimaatopwarming te maken hebben.  Als de grond kaal is
kunnen mineralen, stikstof- en fosfaatverbindingen makke-
lijker met de regen uitspoelen naar het grondwater. Zonde. 
Moet je in de lente weer meer bemesten. Hier zijn goede
oplossingen voor.
Blad eroverheen gooien is een optie. Dit tempert de
weersinvloeden, bevordert het bodemleven, met name
regenwormen houden er erg van; door de vertering komen
mineralen uit het blad in de grond en je houdt humus over
waardoor het organische stof gehalte in de bodem stijgt.
Organische stof zorgt voor een betere kruimelstructuur van
de grond, de grond is dan losser waardoor wortels er beter
in kunnen doordringen en het houdt bovendien water en
mineralen beter vast zodat die minder uitspoelen.
Een andere optie is inzaaien met bijvoorbeeld winterrogge
of een vlinderbloemige zoals klaver. Dit doe je van begin
september tot begin oktober. Winterrogge bedekt de grond
volledig. De planten nemen mineralen op waardoor deze
dus niet kunnen uitspoelen. Eind januari/begin februari
onderspitten. Het verteert weer en de mineralen komen
langzaamaan weer vrij, goed voor je volgende gewas. De
wormen zijn ook weer erg blij met een nieuwe voorraad
voedsel. De organische stof die overblijft levert de hierbo-
ven genoemde voordelen. Bij vlinderbloemigen wordt de
grond ook nog eens rijker aan stikstof (zie mijn artikel over
nuttige bacteriën in je tuin).
Zaai dat dus niet waar je volgend jaar een vlinderbloemig
gewas (erwten/bonen/kapucijners/peulen) gaat telen. Het
is wat meer werk dan dood blad maar voor de grond is dit
het allerbeste. Deze methode wordt ook wel groenbemes-
ting genoemd. Zowel Garant als De Bolster bieden zaad
van groenbemesters aan.
Meer lezen? -- http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/pu-
blicatie/?pubID=3008 (daar moet je wel even voor gaan
zitten!)
Iemand spreken met ervaring met winterrogge? – praat
eens met Jan Roest (tuin 161).
 
Hans MobachWikipedia
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ZAADBESTELLING 2021 

Bestel via VTV NAARDEN en pik een graantje mee! 

Het is nog niet alle leden bekend dat men bij de vereniging ook zaden en pootgoed (uien, 

aardappels) kan kopen tegen een zeer voordelig tarief.  Dat is jammer want u benadeelt 

daarmee uzelf en ook de vereniging. Het is verstandig nu alvast een teeltplan te maken van 

de gewassen die u wilt gaan verbouwen en daarmee van de indeling van uw tuin volgend 

jaar.  Dit vooral met het oog op de bemesting en bekalking van de grond. U kunt nu vaak 

paardenmest op het terrein vinden, maar het is niet verstandig die overal in de tuin aan te 

brengen. Sommige planten hebben (veel) mest nodig, andere hebben er een hekel aan. 

Datzelfde geldt voor kalk. Raadpleeg eventueel het overzicht in de winkel.  

Welke zaden, pootaardappels of uien denkt u nodig te hebben?  Oriënteert u zich eens rustig  

in de nieuwe zaadcatalogi. U kunt de catalogi van Garant Zaden en/of De Bolster vanaf nu 

iedere zaterdag in het verenigingsgebouw/winkel ophalen. De bestellijsten zitten al in de 

catalogi.   

 

Bij De Bolster kunt u uitsluitend biologisch zaad bestellen.  Voor de duidelijkheid: u kunt 

bij beide of bij één van beide firma’s bestellen.  

Deze firma’s bieden hun catalogus ook online aan. 

Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een beperkt aantal soorten. 

Aardappels kunnen alleen bij Garant Zaden worden besteld, ook enkele biologische rassen. 

Zowel Garant Zaden als De Bolster geven korting, maar de hoogte daarvan is wel afhankelijk 

van de ordergrootte. Bij Garant Zaden krijgt u, via VTV Naarden, 20 á 25 % korting op de 

zaden (afhankelijk van de ordergrootte) en 10% op de aardappels. U bent dan veel 

goedkoper uit dan bij de plaatselijke tuincentra. Voor sommige aardappelrassen kunt u ook 

een halve portie (= 1,25 kg) bestellen. U dient dit op het bestelformulier met 0,5 aan te 

geven. Dit doen we alleen voor de meest populaire rassen: Frieslander, Triplo, Michelle en 

Texla. 

Het biologische zadenbedrijf De Bolster biedt 10 % extra korting aan in het kader van een 

vroegboekactie. Als je vroeg bestelt krijg je bovenop de staffelkorting nog 10% extra korting. 

De staffelkorting loopt van 5 % tot 25 % bij bestellingen vanaf € 50 tot  €500 en meer. 

Doordat we gezamenlijk inkopen bereiken we al gauw de 10 % en meestal ook wel de 20 % 

(vanaf €250) . Dat betekent dat we samen 20 tot 30 % korting kunnen krijgen. 

VTV Naarden12



Het gebeurt nogal eens dat bij De Bolster  zaden uitverkocht zijn als we ze pas in januari 

bestellen. Ook daarom is vroeg bestellen, UITERLIJK 12 DECEMBER, beter. De tuingids 

2021 van De Bolster kun je doorbladeren via hun site (tik in zoekvak ‘tuingids’. Nog 

makkelijker: zaterdags ophalen in de kantine/winkel. 

Ben je geïnteresseerd in biologisch zaad en wil je ook profiteren van die korting ga dan als 

volgt te werk. Ga op zaterdag in de kantine/winkel een bestelformulier + catalogus ophalen            

OF 

• Ga naar de site www.bolster.nl 

• Klik aan de rechterkant onder ‘Direct naar’ op Bestelformulier   

• Kies voor Bestand opslaan 

• Print dit Bestelformulier uit 

• Vul je bestelling in, vergeet vooral je e-mailadres niet 

• Lever dit formulier uiterlijk 12 DECEMBER in via de brievenbus van de vereniging (niet 

opsturen naar De Bolster, want dan loop je de staffelkorting mis) 

 

De bestellijst(en) dient/dienen voorzien te zijn van uw NAAM, ADRES, 

TELEFOONNUMMER, E-MAILADRES, TUINNUMMER en uiteraard van de 

OPTELLING van de bedragen per pagina (iedere keer zijn leden hier slordig mee en 

dat kan ik niet waarderen!).   

GARANT-lijsten moet u  vóór maandag 11 januari in de brievenbus doen of opsturen 

naar V.T.V. Naarden, t.a.v. H. Mobach, Zwarteweg 24, 1412 GD, Naarden.  NIET MAILEN!!  

De bestellijst van DE BOLSTER liefst inleveren uiterlijk 12 december en anders voor 

maandag 11 januari.  

De bestellingen worden eind januari bij het clubgebouw afgeleverd. De pootaardappels 

enkele weken later, i.v.m. vorstgevaar. U ontvangt een mail of een telefoontje, als het zover 

is, om uw bestelling op te halen, dit alleen tegen contante betaling. 

ZORGT U DUS A.U.B. VOOR EEN CORRECT  EN DUIDELIJK LEESBAAR 

E-MAILADRES /TEL.NUMMER  OP UW BESTELFORMULIER 

 

Hans Mobach 

 

 

 

 

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. 
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Voedingscentrum
 
 
Het Voedingscentrum van de Stichting Voedingscentrum
Nederland is een door de Nederlandse overheid gesubsi-
dieerde instelling die voorlichting geeft over voedsel en
voeding. Ze richt zich op gezond, veilig en duurzaam eten.
Er is ook steeds meer aandacht voor een gezonde eetom-
geving.
 
Welke groenten bewaar je in de koelkast? 
Bladgroenten, zoals sla en andijvie, en koolsoorten zoals
bloemkool, broccoli, spruiten kunnen het beste in de koel-
kast bewaard worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld prei
en bleekselderij. Bewaar verse verpakte groenten, zoals
komkommer of paprika, in de oorspronkelijke verpakking
tot het moment dat je de groente gaat verwerken. Heb je
de groenten zelf in een plastic zakje gedaan, bewaar ze
dan in een geopende zak.
Voorgesneden groenten, moeten altijd in de koelkast be-
waard worden, ongeacht om welke groente het gaat. Het
is het beste om ze in de originele verpakking te bewaren.
 

 
Welke groenten bewaar je buiten de koelkast?

 
Komkommers drogen uit in de koelkast. De schil beschadigt
waardoor ze sneller bederven. Bewaar ze daarom op een
koele plaats in de keuken, de kelder of de berging. Laat de
komkommer in zijn folie zitten. Dat verlengt de houdbaar-
heid met een week.
Tomaten.  Bewaar tomaten buiten de koelkast, op een
droge koele plek. In de koelkast drogen tomaten uit en wordt
de smaak aangetast. Het velletje beschadigt waardoor ze
sneller bederven. Eet tomaten alleen als ze rijp zijn. In
onrijpe, groene tomaten zit de gifstof tomatine, die schade-
lijk voor je kan zijn. 
Uien en aardappelen   bewaar je niet in de koelkast, maar
op een donkere, koele en droge plaats. Uien nemen snel
vocht op en dan gaan ze rotten. Bewaar ze daarom niet in
een plastic zak, daarin worden ze snel vochtig. In een
kelder of schuur blijven ze wel een maand goed. Je kunt ze
ook bewaren in een netje. 
Let op: uien kunnen snel smaakjes overnemen. Leg ze dus
niet naast knoflook. 
Winterpeen is een echte bewaargroente, net als pastinaak
en knolselderij. Ze zijn het meest gebaat bij een koele, droge
plek buiten de koelkast (12-15 °C). In de groentelade of in
een plastic zak is het vaak te vochtig, waardoor schimmel
kan ontstaan. Vroeger werden ze vaak in een kist met zand
bewaard.

 
 
Aubergine en paprika.  Leg aubergine en paprika buiten de
koelkast, maar niet op de fruitschaal en niet bij de tomaten.
Ze zijn gevoelig voor ethyleen, een gas dat bananen, peren,
appels en tomaten uitscheiden. Ze krijgen daardoor plekken
en gaan bitterder smaken.
 
 
Meeste fruit in de koelkast bewaren

 
Het meeste fruit blijft het langst goed in de koelkast: zoals
appels en peren (2-4 weken), perziken en nectarines (3-7
dagen), kiwi (1-3 weken), druiven (7 dagen) en aardbeien,
aalbessen, bramen, bosbessen, cranberries, frambozen,
kersen en kruisbessen (1-3 dagen). Je kunt het ook op de
fruitschaal bewaren maar dan is het minder lang houdbaar.
 
Buiten de koelkast bewaren

Exotisch fruit op de fruitschaal.  Het meeste exotische fruit
kan niet goed tegen kou en kun je het beste op de fruitschaal
bewaren: zoals banaan (1 week), ananas (3-7 dagen),
mango (8 dagen), meloen (1-7 dagen) en guave (2 dagen).
Citrusfruit zoals sinaasappels
Ook citrusfruit kun je het beste op de fruitschaal bewaren:
zoals sinaasappel, mandarijn, grapefruit, citroen en limoen
(1-2 weken). Bij warm weer kun je het eventueel in de
koelkast bewaren.
 
Ethyleen en rijping

Bananen, appels, peren en perziken verspreiden een gas
(ethyleen) als ze rijpen. En dat versnelt ook de rijping van
ander fruit. Wil je dit voorkomen, bewaar ze dan apart.
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