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Van de voorzitter
Beste tuinders,
Het is alweer half februari en het begint behoorlijk te kriebelen om van alles voor te gaan zaaien
maar toch hou ik mezelf in de hand om toch maar even te wachten, te vroeg en te koud. Alleen
de tuinbonen en kapucijners ben ik aan het voor kweken thuis. Deze kunnen wat beter tegen de
kou.
Omdat ik niet echt veel op de tuin doe surf ik zo af en toe op internet. Ik was op zoek naar
informatie over natuurlijk tuinieren. Daar kwam ik een site tegen van Frank Anrijs. De kop van
het artikel viel bij mij goed in de smaak. 15 tips om niet te spitten. Nadat artikel te hebben
gelezen wil ik er meer van weten. Of dit mijn manier van tuinieren wordt weet ik nog niet maar
het spreekt mij enorm aan.
Dit artikel wilde ik u niet onthouden daarom heb ik middels een mail contact opgenomen met de
auteur Frank Anrijs en hem verzocht of ik dit artikel in onze nieuwsbrief mocht plaatsen. Binnen
een uur had ik antwoord waarin hij mij mailde dat hij het leuk vond dat de tips mij zo aanspraken
en gaf hij toestemming om dit artikel in de nieuwsbrief te plaatsen. En hoopte op dat dit zou
leiden tot opbouwende discussies. En daar hoop ik ook op als u dit artikel hier verderop heeft
gelezen.
Laat wat van u horen.
Op de tuin is het nog te nat. Vooral aan de oostzijde van ons complex is het echt een natte boel.
Er moet aan die zijde zo spoedig mogelijk werk worden gemaakt met het herstellen van de
greppels, zodat het overtollige water weg kan lopen. Op het moment dat ik dit schrijf, 11 februari
2022, kreeg ik onderstaande foto’s binnen van Marius Pool. Hierop is te zien hoe erg het is.

Hopelijk wordt het snel weer wat droger op deze tuinen.
Met vriendelijke tuingroet,
Jurrie Noordijk

Clubhuis geopend
Elke zaterdagochtend is van 10:00 tot 12:00 het clubhuis geopend.
Het maximaal aantal toegestane personen is 30 en houd a.u.b.
rekening met de 1,5 meter afstand.
Maar heb je last van verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet
naar het clubhuis!
Vanaf 10:00 staat de koffie weer als vanouds voor je klaar! Tot zaterdag?!

Nieuws van de Tuincommissie
Beste moestuinders,
Op zaterdag 5 maart starten de werkploegen weer met het
onderhoud van het terrein. De Tuincommissie geeft namens het
bestuur leiding aan de werkzaamheden.
De onderhoudsplannen zijn bekend. Zo staat er in de planning
het opruimen van de werkschuur en het doen van
(groot)onderhoud aan dit gebouw. Maar ook het aanplanten van de beukenhaag langs het
nieuwe hek aan de oostzijde van het terrein. Het leeghalen van twee van de houtwallen en
het aanleggen van een voetpad langs de houtwal bij tuin 101.
Er is een slotenplan in behandeling om in kaart te brengen waardoor het komt dat de afwatering
bij hevige regenval te wensen over laat. Er moet een verbeterplan komen.
Groot onderhoud kost geld en de plannen hiervoor worden nader toegelicht tijdens de
komende algemene ledenvergadering van maandag 7 maart. Als u nieuwgierig bent naar de
plannen en hierover mee wilt praten, dan is hier bij de ledenvergadering gelegenheid voor!
Verder doet de werkploeg het jaarlijks terugkerende onderhoud aan beplanting, de paden en
de algemene ruimtes. Op zaterdag 5 maart gaat de eerste werkploeg van 2022 jonge beuken
planten langs het nieuwe hek d.w.z. als de voorbereidende werkzaamheden (levering van de
planten, graven van een plantgoot door de graafmachine) gereed zijn.
U ontvangt van de Tuincommissie een persoonlijke uitnodiging voor de tuindienst per mail.
Indien u de betreffende zaterdag verhinderd bent, dan wordt er in overleg met u een andere
datum afgesproken. Alle werkzaamheden hebben tot doel het realiseren van een goed verzorgd
en onderhouden moestuincomplex.
Joke Bosman | Tuincommissie

Nieuwe leden
Voor het voor seizoen 2022 zijn er weer veel nieuwe leden bij
gekomen.
Iedereen van harte welkom en veel moestuin plezier!
- Tuin nr. 30 Martine Te Morsche lid per 13-10-21
- Tuin nr.71-b Elske Elzinga lid per 30-10-21
- Tuin nr. 84 Jessica en Peter Halsema lid per 30-10-21
- Tuin nr. 74-a Erik Woensdrecht lid per 30-10-21
- Tuin nr. 100-a Rianne Everts lid per 02-11-21
- Tuin nr. 88-b Adina Hartgers lid per 06-11-21
- Tuin nr. 52-a Peter Ketting lid per 06-11-21
- Tuin nr. 27-a Monica de Borst lid per 06-11-21
- Tuin nr. 93-a Bernard Sleijster lid per 06-11-21
- Tuin nr. 103-b Harry Veldhuis lid per 24-11-21
- Tuin nr. 10-b Tim Klein Hofmeijer lid per 08-12-21
- Tuin nr. 67-b Saskia Klein Klouwenberg lid per 14-01-22

Dagboek van een beginnend moestuinier - deel 10
Een brief van de tuincommissie.
Wat eraan voorafging
Sinds een half jaar ben ik huurder van een moestuin op het
tuincomplex van de EAV. Vol goede moed ben
ik, zonder enige moestuin ervaring en kennis, begonnen met
het ontginnen van dit met onkruid
overwoekerd stuk land.

Iedereen ruikt het, voelt het en ziet het. De lente hangt in de lucht! Ook de moestuinders van de
EAV hebben de lente in hun hoofd want de parkeerplaats is bijna vol. Overal staan ze te harken,
te schoffelen of te spitten in hun moestuinen. Alleen de permacultuur adepten zijn nog in rust en
laten de natuur hun werk doen. Geleund op mijn schep kijk ik om me heen.
Een reusachtige Sint Bernardhond ligt op zijn zij op het tuinpad terwijl zijn baas, mijn
achterbuurman met krachtige bewegingen de winterrogge staat onder te spitten.
Onvermoeibaar, met jaloersmakende precisie, strakke lijnen, iedere steek op dezelfde diepte
legt hij de basis voor een nieuw en ongetwijfeld vruchtbaar seizoen. Douwe, mijn linker
buurman, is ook aan het werk. Hij is aan het wieden. “Wat een onkruid! Al een halve emmer
verzameld” moppert ie verontwaardigd. We kijken naar de spittende achterbuurman.
Douwe legt uit dat hij een andere strategie volgt: hij houdt niet van spitten en groenbemesting;
kippenmest dat is het. Even later zitten Douwe en de achterbuurman, Tonnie heet hij weet
ik inmiddels, allebei met een sigaar in de hand, op hun gemak koffie te drinken op de veranda
van Tonnie’s tuinhuis.
Mistroostig sta ik intussen met de spade in de hand te kijken naar mijn 176 vierkante meter met
een luizige appelboom, een graspad, 3 gigantische bramenstruiken, een gammele Trespakist
met roestig gereedschap en een glimmende maar defecte grasmaaier, 3 preien en inmiddels
grote bergen onkruid. Er woekert in mijn tuin volop heermoes, akkerdistel, kweekgras,
knopkruid, dille, brandnetel, paardenstaart, fluitenkruid, boerenwormkruid, varkensgras,
perzikkruid, melganzenvoet, klein kruiskruid en herderstasje. De stukken land die ik de
afgelopen tijd heb ontgonnen, zijn alweer bedekt met zoveel soorten onkruid dat mijn
app plant.nl ze lang niet allemaal herkent.
Klein en enig lichtpunt is het stekkie munt, geschenk van Sanne en Niels, de buren van rechts,
dat goed begint te groeien; mooie lichtgroene blaadjes. Steeds duidelijker wordt dat als ik mijn
droom, een romantische moestuin met een slingerend pad met overal bloemen, kruiden,
groenten, bessenstruiken en fruitbomen wil realiseren, ik er veel meer tijd in moeten steken.
Terwijl ik sta te somberen moedigen Niels en Sanne, de buren van rechts, mij aan: “Goed bezig
buurman! ”.
Even later zegt Niels: “Oh ja, je moet de groeten van Connie Veer hebben”. Verbaasd en wazig
kijk ik hem aan. “De groeten van Connie Veer” zegt hij nadrukkelijk. Pas
tijdens het fietsen naar huis vat ik ‘m. Moestuinhumor?
Thuis aangekomen pieker ik door. Jan Vos had me al gewaarschuwd: “Een moestuin kost tijd”.
En die tijd heb ik de komende maanden niet of nauwelijks. Ik ga aan het werk achter mijn
computer. In mijn postbus vind ik een bericht van de tuincommissie. Ik open het bericht....
Wordt vervolgd

Moestuin cursus 2022
We gaan vol goede moed weer een
moestuincursus organiseren. We deinen mee op
de golven van de coronamaatregelen.
Het plan is als volgt:
De cursus zal weer gehouden worden op het terrein van de EAV en wordt georganiseerd door
Groei & Bloei Apeldoorn i.s.m. de EAV en de VTV-AZ, de Volkstuin Vereniging Apeldoorn Zuid.
De eerste les zal zijn op zaterdag 2 april, de volgende op 16 april en daarna iedere 1e zaterdag
van de maand tot/met december.
Een cursusdag bestaat uit 1 uur theorie in het clubhuis van de EAV. Als dat i.v.m.
coronamaatregelen niet zou kunnen geven we de theorielessen online. Daarna 1 uur praktijk op
je eigen stukje grond van ong. 10 m2 dat beschikbaar wordt gesteld.
Behandeld wordt o.a. bemesting, grondbewerking, wisselteelt, zaaien en poten, oogsten,
bewaren, maar ook alternatieve teeltmethodes, composteren enz.
We gaan ongeveer 20 verschillende soorten groente kweken in kleine hoeveelheden.
De kosten zijn € 95.-.
Groei & Bloei leden en leden van de EAV en de VTV-AZ of diegene die daar op de wachtlijst
staan betalen € 70.Daarvoor krijgt men 10 cursusochtenden met theorie en koffie/thee en praktijk op het eigen lapje
grond van ongeveer 10 m2 plus al het zaai- en plantgoed en mest en beschermingsmaterialen
voor de te kweken groenten.
Opgeven kan via de website van G & B Apeldoorn: www.apeldoorn.groei.nl bij Diversen.
Voor vragen kunt bellen of appen met Mart Nederhof, Groei en Bloei.
Tel 06-54270820 of mailen naar martnederhof@planet.nl

15 Tips voor natuurlijk tuinieren:
In deze reeks geven we elke nieuwsbrief 3 tips om natuurlijk te tuinieren.
Deze tips zijn met toestemming overgenomen van de site van Frank Anrijs over natuurlijk
tuinieren.
In deze editie:
Tip 1. Kijk naar de natuur, denk na, doe daarna pas!
Tip 2. Niet Spitten!
Tip 3. Stimuleer het bodemleven: het vormt de basis van de tuin

Tip 1: Kijk naar de natuur, denk na, doe daarna pas!
De natuur heeft miljoenen jaren de tijd gehad om met processen en systemen te
experimenteren en ze op punt te zetten.
De samenwerkingsverbanden tussen verschillende dieren en planten zijn bijzonder complex en
niet altijd op 1-2-3 te achterhalen.
Ook moet je het wiel niet heruitvinden. Voor veel dingen die een probleem vormen in de tuin of
veel werk vereisen heeft de natuur een oplossing.
Verbetering van de bodemstructuur? Spitten is onze oplossing, maar de natuur zet miljoenen
ondergrondse helpers in.
Voorzien in meststoffen? Strooi lavameel of/en -gruis en u hebt voor vele jaren voldoende
meststoffen (inclusief sporenelementen) voor uw planten. Het bodemleven zet dit
gesteentemeel om in mineralen die opneembaar zijn voor de planten.
Bestrijden van onkruid? In de natuur worden open plaatsen zo snel mogelijk bedekt door
pioniersplanten. Enkel op plaatsen waar al iets staat of waar veel organisch plantmateriaal ligt
groeit er niet snel iets nieuws: constante bodembedekking is de boodschap.
Bestrijden van plaaginsecten? De gemakkelijkste oplossing is naar de gifspuit grijpen.
Maar hiermee wordt heel het natuurlijke evenwicht verstoord en komen plagen steeds meer
voor en zijn ze ook steeds moeilijker te bestrijden. Laat de natuur zijn gang gaan en er zal een
evenwicht ontstaan waardoor de schade door plaaginsecten minimaal is.
Wanneer u iets wilt veranderen in de tuin, of wanneer u met een probleem zit, wend u dan tot de
natuur en bekijk hoe het daar wordt aangepakt.
Verbazingwekkend veel problemen zijn al opgelost door de natuur. En de natuur zal u zeer
gewillig helpen.

Tip 2: Niet Spitten!
Niet spitten klinkt heel raar als advies voor een moestuin.
Het zit immers bij iedereen ingebakken dat er moet gespit worden om de grond los te maken,
om de bodemstructuur te verbeteren.
Maar niets is minder waar: niet spitten zorgt ervoor dat uw bodemleven intact blijft en het is juist
het bodemleven dat zorgt voor de structuur, niet het spitten!
Spitten heeft juist het omgekeerde effect op de bodem. De bodemstructuur, het bodemleven en
het gehalte organische stof in de bodem gaat jaar na jaar naar beneden en de bodem verarmt,
verliest structuur en het bodemleven verdwijnt.
Juist hierdoor, juist omdat u het bodemleven vernielt en u het hen onmogelijk maakt om de
structuur terug op te bouwen, juist daarom gaat u elk jaar moeten spitten.
Spit enkele jaren niet en de ideale bodemstructuur volgt vanzelf.
U vindt het misschien moeilijk om te geloven en ik weet dat er direct veel argumenten naar
boven komen om toch te spitten, maar ik verzeker u: elk argument vóór spitten kan eenvoudig
weerlegd worden.

Tip 3: Stimuleer het bodemleven: het vormt de basis
van uw tuin
Het bodemleven vormt de basis van uw tuin. De diversiteit en hoeveelheid van bodemfauna
bepaalt de kwaliteit van uw bodem. Het is immers het bodemleven dat zorgt voor de goede
structuur, voor het vrijzetten van voedingsstoffen, voor het verdringen van schadelijke bacteriën
en schimmels, het zijn de mycorrhiza in de bodem die ervoor zorgen dat uw planten beter hun
voedingsstoffen opnemen.
Bodemorganismen leven van organisch materiaal. Hoe meer organisch materiaal in de grond,
hoe meer eten en hoe beter en diverser het bodemleven gaat zijn. Maar dit organische
materiaal moet niet perse in de grond worden gebracht. Door te mulchen wordt het bodemleven
in de bovenste laag gestimuleerd, deze trekken het organisch materiaal de grond in en zo wordt
de bodem dieper ook verrijkt en geactiveerd.
Een belangrijke reden voor de slechte conditie waarin onze landbouwgronden nu verkeren is
het lage gehalte aan organische stof in de bodem. Hierdoor verdwijnt het bodemleven en is er
meer plaats voor ziekteverwekkende bacteriën en schimmels, bereiken voedingsstoffen de plant
slechter, wordt water slecht vastgehouden in de bodem, spoelen voedingsstoffen sneller uit,
verdwijnt de structuur van de grond, …
Bodem komt eerst
Bij alles wat u in de tuin doet moet de bodem voorop staan. Altijd moet u de gevolgen voor de
bodem en het bodemleven inschatten. Zodra deze gevolgen negatief zijn moet u een andere
oplossing zoeken.
Daarom mag u dus niet spitten in de tuin, moet de bodem altijd bedekt zijn en is het toevoegen
van organisch materiaal aan de bodem belangrijk. Alles staat in functie van de bodem en het
bodemleven. Wanneer u uw bodem verzorgt komt het bodemleven vanzelf. En wanneer u een
uitgebreid en gezond bodemleven heeft, komt al de rest ook (bijna) vanzelf.

In de volgende editie van onze nieuwsbrief komen de volgende drie tips aan bod.
Wil je nu al meer weten? Alle tips kan je nu al lezen in dit artikel van Frank Anrijs.

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Elke zaterdag

10:00 - 12:00

Clubhuis geopend

7 maart

19:30

Ledenvergadering

Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@volkstuindersapeldoorn.nl toe aan uw adresboek.

