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Zaterdag 14 maart waren er, ondanks de bittere kou, zo'n acht 
mensen keihard aan het werk op het eiland. Er is veel gedaan die 
middag: de kruiwagens zijn nagekeken en gerepareerd, er is 
grofvuil opgeruimd, via Bertus hadden we stroom en water, er is 
nogmaals geprobeerd de pomp aan de praat te krijgen, de 
composthoop aan de voorkant van het 
complex is geleegd, de werking van de 
grasmaaimachine is overgedragen, van de 
takken onder de bomen bij de brug is een 
takkenwal gemaakt langs de sloot, enkele tegels op 
het middenpad zijn weer opgehoogd. De 
kluscommissie zorgde in de pauze voor suiker voor de 
spieren. We kunnen terugkijken op een goede eerste 
werkmiddag van het tuinjaar.  

De eerstvolgende werkmiddag is zaterdag 

25 april a.s. Komt allen, laat de 
kluscommissie er niet alleen voor staan 
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PERMA
CULTUUR 

door Paul Faber  

(tuin 40/41) 

1

Mijn visie op tuinieren 
 
Regelmatig krijg ik te horen dat mijn tuin er wat verwaarloosd bijligt. Ik leg dan uit dat er een doel achter de afwezigheid 
van enige regelmaat in de tuinindeling zit. Ik hang de filosofie van de permacultuur aan. Perma is afkomstig van 
permanent, wat betekent: altijd of constant. Permacultuur betekent dus dat er altijd iets moet groeien op de aarde. De 
gedachte achter deze filosofie is dat in de natuur de grond nooit onbedekt is. Ga maar eens kijken in een bos of een stukje 
onbeheerde natuur. Elke vierkante centimeter is begroeid of bedekt. Afgeschermde grond is beschermd tegen invloeden 
van het weer zoals zonneschijn en hevige regenval. Liever zie ik dus een plantje dat wellicht minder gewenst is dan 
helemaal geen plantjes. Bij tijd en wijle groeit er dan een overmaat aan goudsbloemen, nieuw-zeelandse spinazie, 
citroenmelisse,  tuin-melde of pastinaak. 
 
De grond bevat een mix van zand en compost, aangevuld met micro-organismen en de wat grotere waarneembare dieren 
zoals pissebedden en wormen. De micro-organismen bestaan uit bacteriën, schimmel en paddenstoelen. Zij zorgen voor de 
afbraak van compost en zo voor het beschikbaar komen van voedingsstoffen voor planten. Hoe meer divers deze cultuur is, 
hoe beter zij voldoet aan de eisen van de planten. Monoculturen staan bekend om hun kwetsbaarheid voor ziekten, en 
moeten dan ook flink bespoten worden.  De opbrengsten zijn dan tijdelijk wel hoog, maar de grond raakt snel uitgeput en 
daarna ongeschikt voor hergebruik. Door intensief gebruik van kunstmest en pesticiden probeert de boer dit op te 
vangen.  Herstel van deze gronden kost later vele jaren en een arbeidsintensieve begeleiding. 
  
De grond op de tuinen van 't Pink bevat veel grof zand, wat weinig vasthoudende eigenschappen heeft. Heel fijn zand 
kennen we als klei. De diverse lagen in de grond bestaan uit verschillende microculturen, gebonden aan de diepte van de 
lagen. Diep spitten heeft een verstorend effect op deze lagen. Mijn ervaring is dat het lang duurt voor de grond echt 
geschikt is voor permacultuur. Eenmaal in harmonie en voorzien van een flink aantal wormen, zorgt de symbiose van het 
ontstane ecosysteem voor een losse grond. Spitten wordt overbodig en is dan zelfs af te raden. Wat overblijft is het onder 
controle houden van de planten. Storende onkruiden moeten voor ze in bloei komen worden verwijderd. 
 
Als ik iets wil zaaien, maak ik op diverse plekken op de tuin wat plaats door bloemen of oudere planten te rooien. Zelden 
in rijen, meestal wat verspreide plukken. Soms zaai ik breed, diverse groentesoorten gelijktijdig door elkaar. Deze planten 
zullen in concurrentie met elkaar  tot volle wasdom moeten komen. Ik grijp alleen in als ik zie dat een soort de overhand 
dreigt te krijgen. Bemesten doe ik zo min mogelijk. Soms wel iets te weinig, maar liever minder opbrengst en smaakvoller, 
dan meer of groter maar met een flauwe smaak. 
 
Ik werk fulltime en doe nog wat vrijwilligerswerk in de kerk en bij stichting Present. Daarom ontbreekt wel eens de tijd om 
tijdig in te grijpen. Dat komt de opbrengst niet altijd ten goede. De oogst is belangrijk, maar ook weer niet het 
allerbelangrijkste aspect van de tuin. Ontspanning en tot rust komen is ook van wezenlijk belang. Wat ik oogst is meestal 
wel van goede kwaliteit. Als voorbeeld vermeld ik mijn succes met radijs. Enkele jaren geleden had ik veel last van 
wormstekigheid bij de radijsjes. Nu staan ze verspreid door de hele tuin, worden heel mooi groot en zijn nog maar zelden 
aangetast. Je moet ze wel zoeken tussen de rest, maar dat lukt meestal wel. Wat het ene jaar overvloedige opbrengsten 
geeft, kan het jaar daarop erg tegenvallen. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van de opbrengst, maar wat we mee naar huis 
nemen geeft wel een goed gevoel; van voldoening.  

Ik wens u allen een vruchtbaar 2015 
 
 

Leestip over het belang van de bodem: http://www.noordhollandsdagblad.nl/algemeen/binnenland/article27349946.ece/Jaar-van-de-bodem__ 
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Mauris Vivamus nisl.  

Nam orci.   

Tuinkeuringen 2015 

De tuinkeuringen zullen dit jaar worden 
gehouden in de volgende weken: 

•  van 11  tot  15  mei  
•  van 6  tot  12  ju l i  
•  van 31  augustus  tot  6  

september 
•  van 19  tot  25  oktober  

Drie weken van te voren wordt de 
tuinschouw in de Nieuwsbrief  
aangekondigd. 

De schouwen worden ook dit jaar weer 
uitgevoerd door Jacqueline Groen-Smit, 
Rien Luttikhuizen en Hans de Groot. 

De schouwcommissie zal de tuinder 
informeren als de tuin niet (geheel) in 
orde is. Na drie weken vindt een 
herkeuring plaats. 

De tuinschouw bestaat uit een aantal 
hiernaast nader beschreven punten. Bij de 
eerste tuinschouw zal wisselteelt een 
belangrijk onderdeel zijn, terwijl bij de 
laatste tuinschouw de nadruk zal liggen 
op het winterklaar zijn van de tuinen. 

Nog niet iedereen heeft antwoord 
gegeven op de vraag over de plek 
waar de aardappelen en kolen dit 
jaar staan. Mail het alsnog door 
naar Hans: hdgkoog@gmail.com 
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TUINAFVAL 
Composthopen bevinden zich voor en 
achter op het complex. Hierop kan al 
het verteerbare groen, in kleine 
stukken.  
 
Niet op de composthoop:  
- Bloeiend onkruid; 
- aardappel- en tomatenloof; 
- koolstronken. 
 
Bovenstaande zaken zijn voor de grijze 
kliko thuis, evenals ander afval, zoals 
plastic zakken, oude netten, gaas, ijzer 
en dergelijke. 
 
Laat beslist NOOIT iets dergelijks in de 
sloot terechtkomen. Spreek elkaar daar 

op aan als u dat een ander ziet doen.  
 

We dragen met zijn allen 
verantwoordelijkheid voor het milieu. 

 
 

 

Algemeen 

 

Locatie 1: Links achteraan op het complex. 
 
 
Wat stort u hier: 

 Houtafval. 
 

 Maximale lengte 40 cm.  
 Zagen of breken. 

Locatie 2 en 3: Compostbakken voor en achter op het complex. 
 
 
Wat stort u hier: 

 Al het verteerbare (niet bloeiende) groen-afval, in kleine 
stukken. 

 
 

Wat neemt u mee naar huis: 
 Bloeiend onkruid (m.n. 

knopkruid) 
 Aardappelloof 
 Loof van tomaten, pompoenen en 

courgettes. 
 Loof en stronken van 

koolplanten. 
 Heermoes 

 
Locatie 4: Uw grijze kliko thuis. 
 
Wat neemt u mee naar huis: 
 
Al het andere afval, zoals: 

 Plastic zakken 
 Oude netten 
 Oud gaas 
 IJzer 
 Enz. 

Wat neemt u ook mee naar huis: 
 

 Bloeiend onkruid (m.n. 
knopkruid) 

 Aardappelloof 
 Loof van tomaten, pompoenen en 

courgettes. 
 Loof en stronken van 

koolplanten. 
 Heermoes 
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WIST U DAT... 
 
• wij op ons complex geen verdelgingsmiddelen gebruiken? 

• de helft van het middenpad en de walkant ook bij het onderhoud 

van uw tuin horen? 

• U afvalhout helemaal links achteraan  op het complex kunt 

neerleggen? (Maximale lengte 40 cm; zagen dus) 

• wanneer u gereedschap uit de schuur gebruikt, de eigenaren het op 

prijs stellen dat u het schoon terugzet? 

• wanneer er iets loos is met bijvoorbeeld een kruiwagen, u dit kunt 

noteren op het klussenbord op de binnenkant van de schuurdeur? 

• het pad langs de woonboten geen fietspad is?  

• de poort afgesloten moet worden als u de laatste bent die het 

complex verlaat? 
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Ook een lekker recept, een 

leuk bericht of foto's voor de 
nieuwsbrief? Mail het door 

aan secretaris@tpink.nl 

 

Geadresseerde 

Rutger Kopland - Jonge sla 
 
Jonge sla 
 
Alles kan ik verdragen, 
het verdorren van bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen, kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in. 
 
Maar jonge sla in september, 
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee. 
 
Rutger Kopland 

1

Rabarbertaart voor veel volk Voor 1 bakplaat: 500 g zelfrijzende 
bloem 350 g suiker 2 eieren 125 g gesmolten boter 3-4 lange stelen 
rabarber, in stukjes van een dikke centimeter 2 dl melk ROMIG 
SAUSJE: 60 g gesmolten boter 3-4 el suiker (of nog eentje meer als je 
met heel zure rabarber te doen hebt – kwestie van proeven en soms een 
beetje gokken) 1 ei 1 dl melk 0,5 dl room.  

Verwarm de oven voor tot 180°. Bekleed een bakplaat met bakpapier en 
laat aan de kanten wat papier overhangen (dat zal je helpen om de taart 
uiteindelijk uit de vorm te krijgen). 2. Roer alle ingrediënten van de taart 
tot een glad mengsel. Strijk het uit op de bakplaat. Beleg het met de 
rabarber (dicht opeen leggen). 3. Bak de taart ongeveer een halfuur in 
het midden van de oven. 4. Roer de ingrediënten voor het sausje. Giet 
het over de taart. Steek de taart opnieuw in de oven, voor 5 tot 10 
minuten, tot zich een korstje begint te vormen. 

plaatcake met rabarber 
recept van www.jongesla.com 

 
Op de werkmiddag werd onder andere een takkenwal 
gecreëerd op het stuk land over de brug, voor de 
ingang. Waarom is dat van belang voor onze tuinen? 
 
Een aantal voorbeelden van het ecologische voordeel: 
• Voor vogels en zoogdieren - die slakken en schadelijke 

insecten als voedsel hebben - biedt een takkenril een 
goede nest, voedsel- en schuilgelegenheid  

• Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren 
• Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er 

een uitstekend onderkomen 
• Zelfs enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout 
• Heel veel insecten (bestuivers van ons fruit en de groenten) 

maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril 
om te schuilen 
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