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Voorwoord
Het nieuwe tuinjaar is weer ‘aan’. De raapstelen zijn zelfs al op en
de tuinbonen komen in bloei, net als de aardbeien. De aardappelen
laten zich zien, de koolplantjes zijn goed beschermd tegen
vraatzucht en sla, spinazie, bieten en nog heel veel meer is alweer
gezaaid.
Het is de drukste tijd van het jaar in de tuin. Want ook de wilde
bloemen vinden hun weg – dat wat wij onkruid noemen. Gelukkig
treffen de insecten op onze tuinen andere bloemen: Oost-Indische
kers, Cosmea, Afrikaantjes, leeuwebek, Juffertje in ’t Groen,
Goudsbloemen, klaprozen, zonnebloemen; ik heb ze allemaal
gespot op het complex.
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Ondanks de drukte genieten we volop. Wel nog even de puntjes op
de i zetten, want de eerste tuinkeuring volgt alweer. Over drie
weken, in de week van 20 mei, wordt er door de tuincommissie
gekeken of uw tuin onder controle is. En wat dat inhoudt? U leest
er meer over in het artikel vanaf pagina 8.

Paul tijdens de werkmiddag

De werkmiddag van 23 maart jl.
Door: Paul Faber (coördinator werkmiddagen)

Hierbij mijn impressie van de zaterdag werkdag, de eerste van
2019. Op de afgesproken tijd, 13 uur in de middag, van zaterdag
23 maart 2019, waren er ruim 10 tuinders aanwezig. Ik was net
klaar met het schoonmaken van de tuinstoelen voor gebruik in de
pauze, waarbij traditioneel koek en zopie wordt aangeboden door
de vereniging. Het ijs ontbrak gelukkig, want het was aangenaam
weer, zeker voor een werkmiddag.
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Vooraf waren met Lida, onze coördinator van het afgelopen jaar,
de beschikbare klussen even doorgenomen. Door de goede
opkomst zijn de meeste klussen ook daadwerkelijk aangepakt en
afgerond.
Hieronder een kort overzicht, in volgorde van de route die leidt
naar en over het complex:
-De brug, eigendom van de gemeente, maar wel een belangrijk
gezichtsbepalend item bij het aanrijden van de tuin, is grondig
schoongemaakt door twee ijverige dames, met een sopje en
schuurspons.
-Grasveld voor ons hek is ontdaan van takken en
onregelmatigheden zodat de mat weer geschikt is om te worden
gemaaid zodra het weer en de sprieten het toelaten.
-Terras bij de schuur is aangepakt, onkruid en modder is
verwijderd.
-De tegels bij het fietsenrek zij blootgelegd, de grasmat is
verwijderd.
-Algemene bloemenperkjes bij het terras zijn onkruidvrij gemaakt.
-Het pad aan de rechterkant van het botenhuis is schoongemaakt.
We maken nu een flinke sprong naar achteren:
-De locatie voor de bijenkast, de voormalige composthoop aan het
einde van het complex, is onkruidvrij gemaakt en het nog
aanwezige afval is verzameld, klaar om afgevoerd te worden.
-Terras rond de tuinkas is aangepakt.
-De wilg op de kop van de slootkant is gesnoeid, het topje is
blijven zitten in verband met een vogelnestje dat we wilden sparen.
We hopen een jong gezin in mei hier te kunnen verwelkomen.
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Al met al een fijne middag waarin we weer prettig hebben
samengewerkt en ook ik weer wat mede-tuinders beter heb leren
kennen. Later op de dag kwam ik op de fiets nog een nieuw lid
tegen die ik voorheen mogelijk nog ongezien zou hebben
gepasseerd, maar nu vriendelijk heb kunnen groeten als een oude
bekende. Opmerkingen maken en vragen stellen over de
werkmiddag kunt u, bij voorkeur via de mail, middels het
adres voorzitter@tpink.nl
Wellicht ben ik nog iets vergeten, maar dit lijkt mij toch de bulk
van wat we gedaan hebben. Ik ben tevreden over de opkomst van
16 man/vrouw.
We hopen op een even goede opkomst op de volgende
werkmiddag, die van 25 mei 2019. Het begint weer om 13.00 uur,
zet de datum alvast in uw agenda!

Aaron aan het werk op 23 maart jl
Meer foto’s van de werkmiddag vindt u onderaan deze Nieuwsbrief
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Uit het Huishoudelijk Reglement
Artikel 2, punt D:

Het is aan ieder lid verboden ongevraagd de
tuin van een ander lid te betreden
Om te voorkomen dat er opeens een persoon achter je staat terwijl
je aandachtig aan het werk bent, waardoor je je wezenloos kunt
schrikken. Maar ook om elke verdenking uit te sluiten dat er in
jouw afwezigheid wordt ‘geplukt’ van je planten. Of om te
verhinderen dat je het idee krijgt dat er illegaal wordt gestort op
jouw composthoop.
Of gewoon: omdat ieder een eigen tuin heeft en zijn eigen regels
daar gelden. Om dat te respecteren, herinneren we u aan
bovenstaand punt uit het reglement van ’t Pink. Blijf op het
middenpad staan en roep even naar degene die je wilt spreken. Het
is zoiets als aanbellen bij iemand thuis, daar loop je ook niet
ongevraagd naar binnen.
Een uitzondering op deze regel is uiteraard de drie keer per jaar dat
de tuincommissie uw tuin komt keuren.

Geen mest uit de veeteelt, maar wat dan
Door: Annette Abbink

Onderzoek toont veel resten van bestrijdingsmiddelen aan in mest,
ook in die van biologische boerderijen. In de pauze van de
werkmiddag vertelde de voorzitter over een artikel dat hij erover
had gelezen, die ochtend in de krant. U ziet het hieronder:
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De meeste tuinders gebruiken koemestkorrels als bemesting
voor de groenten, of Culterra – daar zit het ook in. Wat moet je
Wat is het alternatief anders, vroegen een paar mensen zich af toen ze hoorden van
voor dierlijke mest? het bovenstaande artikel. Ik tuinier vanaf 2012 zonder de
gangbare mest en beloofde over een paar uitwijkmogelijkheden
te schrijven:
Lavameel
Het toevoegen van lavameel levert sterkere, grotere en gezondere
planten op. Ook niet geheel onlogisch als u bedenkt dat de
vruchtbaarste bodems in de wereld, rond vulkanen liggen!
Lavagesteente is op de wereld overvloedig aanwezig en daar kon
niet veel aan verdiend worden, dus kwam in het verleden de
meststoffenindustrie in zwang. Het zou kunnen dat het probleem
van plagen en ziektes teruggaat naar het tekort aan mineralen in de
bodem. En dan niet enkel de 20-tal mineralen die volgens de
theorie noodzakelijk zijn voor het kweken van groenten. We
hebben het over de 100+ soorten mineralen die allemaal een rol
spelen in de werking van de plant. Je kunt de bodem wel zo goed
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mogelijk voorzien van organische stof, mulchen, juist combineren,
natuurlijke vijanden aantrekken… zolang de plant zichzelf niet
voldoende kan voorzien van mineralen, zolang zij niet de nodige
bouwstenen heeft, wordt het geen sterke gezonde plant. Het
toedienen van lavameel geeft de planten hun broodnodige
bouwstenen, zorgt dat ze sterk en goed groeien én dat ze weinig
aantrekkelijk zijn voor plagen.
Wormenmest
Om de wisselwerking van voedingsstoffen tussen aarde en planten
optimaal te laten verlopen is er een actief bodemleven nodig.
Koester de wormen in uw aarde en vertik het om ze het loodje te
laten leggen door als een bezetene te spitten! En dat een
gehalveerde worm in twee delen verder leeft is ook al een fabeltje.
De beste levende humus voor uw bodem is wormenmest. Het
speciale aan wormenmest is zijn biologie. De mest van
aardwormen bevat meer dan tienmaal zoveel microleven dan het
voedsel dat hij eet. De groeiboost die planten krijgen na het
toedienen van wormenmest (je kunt het namelijk ook kopen bij o.a.
Van der Wal en zelfs op Bol.com) komt niet van de samenstelling
van de mest, maar doordat het sterk toegenomen microleven
massaal voedsel in de bodem beschikbaar stelt aan de planten.
Eigen keuken- en tuinafval
Een afgesloten compostbak zorgt ervoor dat keukenafval een
prachtige compost kan worden. In een open compostbak hoort
keukenafval niet, die is voor alle resten die van de eigen tuin
komen. Na een jaar vind je onderin die bak een mooie laag
voedingsrijke compost. Zo gaat er niets verloren van de
waardevolle stoffen in uw onkruid!
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Planten (groenbemesting)
Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond na
(bijvoorbeeld de aardappel-) oogst aan het eind van het seizoen om
deze vervolgens in het vroege voorjaar onder te ploegen of te
mulchen (tussen de groenten verdelen). Dit is een handige manier
om het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de
bodem te verhogen. Die organische stoffen worden in de bodem
namelijk omgezet in humus. Bovendien helpen ze de
bodemstructuur te verbeteren, bodemerosie tegen te gaan en
ongewenste gewassen (onkruid) te onderdrukken. Vooral die
bodemerosie tegengaan is belangrijk op zandgrond zoals op ’t
Pink. Nooit uw tuin ‘zwart’ laten zonder begroeiing; alle
voedingsstoffen drogen uit en spoelen weg!
Compostthee
Op internet doen heel ingewikkelde recepten de ronde, maar mijn
ervaring is prima met het meest eenvoudige: een vat (plastic ding
bij Action) met pompwater en de geschikte plantenpluksels een
paar weken afgedekt laten staan. Heel goed te gebruiken zijn de
planten die wij als onkruid beschouwen en die veel op onze tuinen
voorkomen: heermoes, brandnetel en smeerwortel.
Google op YouTube eens ‘comfrey tea’ en je ziet dat het
Engelstalige gebied smeerwortelthee als Liquid Fertilizer
beschouwt. Het eerste jaar plukte ik de smeerwortel uit de berm
(snel zijn, de schapenkudde is er dol op), en ik groef er een paar uit
en plantte ze op de tuin. Nu heb ik genoeg voor eigen gebruik.
Maar heermoes en brandnetels zijn ook zeer geschikt! Google
‘Horsetail’ en ‘nettle’ gecombineerd met ‘fertilizer’ en je ziet ons
onkruid opeens als waardevol. Ermee samenwerken om je tuin
gezond te houden! Dat idee vasthouden, dat werkt geruststellend en
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geeft je vertrouwen in moeder natuur. Het is geen strijd, maar
coöperatie.
Tuinders over compostthee op moestuinforum.nl:
Je geeft dit aan je planten (puur of aangelengd met water).
Compostthee geeft je planten superveel voeding, en beschermt ze
tegen sommige ziektes. Je kweekt eigenlijk de goede bacteriën die
in compost zitten daardoor heb je een beter bodemleven en groeien
je planten veel beter. Als je het op de bladeren spuit bescherm je
zelfs de plant tegen sommige insecten.
Het werken met compostthee wordt sterk aanbevolen in het boek
"Teaming with Microbes: The Organic Gardener's Guide to the
Soil Food Web" van Wayne Lewis en Jeff Lowenfels. Dit boek
heeft een aantal jaren geleden veel opzien gebaard omdat de
essentiële rol van bodemleven voor de groei en gezondheid van
planten erin wordt beschreven en hanteerbaar is gemaakt. Sinds dit
invloedrijke boek verscheen is er in de landbouw, en zeker niet
alleen maar de ecologische, echt een enorme verandering aan de
gang waarbij de gezonde bodem, vooral in biologisch opzicht,
steeds meer wordt gezien als de basis voor succesvolle
voedselproductie. Niet voor niets is 2015 daarom ook uitgeroepen
tot "Jaar van de bodem". Het boek is overigens verleden jaar
vertaald in het Nederlands door Marc Siepman onder de titel "Het
bodemvoedselweb".
Hoe je je compost maakt en hoe je ze gebruikt is een belangrijke
manier om te zorgen voor een gezonde bodem afgestemd op wat
planten nodig hebben. Compostthee is een manier om hieraan bij te
dragen.
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Ina van der Schaaf van tuin 16 heeft een infectie opgelopen in haar
knie, nadat de pennen eruit waren gehaald in het ziekenhuis.
Vreselijk veel pech voor haar. Het diende schoongemaakt te
worden, dus ze moest opnieuw onder het mes. Dit is vorige maand
gebeurd en voor de revalidatie ligt ze in Pennemes, vanaf nu nog
ongeveer drie weken (afdeling KDO).
Namens de vereniging heeft ze voor de paasdagen een bosje
bloemen en chocolaatjes gekregen om haar wat op te beuren. Ze
bedankt iedereen en groet u vanaf haar ziekbed.

De tuinkeuring in de week van 20 mei
Het keuren van de tuinen, het zogenaamde ‘schouwen’, gebeurt
door enkele leden die zich hiervoor als vrijwilliger opgegeven
hebben. Voor komend jaar zijn dit, net als in de voorgaande jaren,
Hans de Groot, Jacqueline Groen en Rien Luttikhuizen. De
tuinkeuringen gebeuren vooral ter bescherming van de andere
tuinders. Als onkruid gaat bloeien wordt het zaad door de wind
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verspreid over alle tuinen, en dat gaat anderen meer werk
opleveren.
Op ’t Pink tuinieren we biologisch. Er mogen geen andere
onkruidbestrijders gebruikt worden dan natuurlijke. Het zal dus
neerkomen op de mechanische manier: schoffelen en wieden!
Denk erom ze vooral op een composthoop te gooien (zie
bovenstaand artikel).
De eerste tuinkeuring zal dit seizoen worden gehouden in de
week van 20 tot 26 mei.
Het middenpad
Het onderhoud van de helft van het aan uw tuin grenzende
middenpad valt onder uw verantwoordelijkheid. Houd het schoon
en zorg dat de tegels aangesloten liggen zodat er geen
(fiets)ongelukken gebeuren.
Informatie over de wisselteelt
De meest voorkomende ziekten op de tuin zijn knolvoet bij kolen
en de ziekte fytoftora bij aardappelen en tomaten. Om besmetting
van de aarde te voorkomen, dienen deze gewassen op de volkstuin
van plaats te wisselen. De plek van de groenten op uw tuin wordt
elk jaar bijgehouden en jaarlijks gecontroleerd.
Als men zich niet houdt aan de wisselteelt zullen de gewassen
moeten worden verwijderd. Dit is in het belang van alle tuinders,
om de uitbraak van deze ziektes te voorkomen.
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Tijdens de keuring wordt er dus op gelet:
1. Of u zich aan de (met Hans de Groot via de mail afgesproken)
wisselteelt heeft gehouden;
2. Of u uw gedeelte van het middenpad netjes heeft bijgehouden;
3. Of de walkant geen overhangende begroeiing heeft;
4. Of uw tuin arm aan bloeiend onkruid is, zodat de zaden zich
niet over andermans tuin kunnen verspreiden;
5. Er wordt gecontroleerd of de maximale hoogte van opbouwen
is nagekomen; (tomaten)kassen tot 2 m hoog toegestaan tot
eind oktober.

Ter herinnering nogmaals de opmerkingen over de aardappelteelt
uit het Jaarverslag 2018:
Met de komst van veel nieuwe aardappelrassen, die in ons klimaat
kwetsbaarder zijn dan de ‘vertrouwde’ rassen, is het verstandig om
op tijd te oogsten, dit ter voorkoming van aardappelziekte.
Blijven de aardappelen te lang in de grond, dan groeien ze niet
meer, rotten ze of worden ze ziek. Voor uw informatie vindt u hier
nogmaals de aanwijzingen uit het jaarverslag over de afrijp- en
oogsttijd van aardappelen. Het bestuur adviseert u zich voor
elk ras te houden aan het genoemde aantal dagen:
VROEGE RASSEN: vroeg afrijpend, kunnen gemiddeld
80 – 100 dagen na uitpoten worden geoogst (Eersteling, Tiamo,
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Anaïs, Annabelle, Frieslander, Obama, Doré, Gloria, Premiere,
Lekkerlander, Solist, Annabelle, Anais, Vitabella, Triplo).
MIDDENVROEGE RASSEN: kunnen gemiddeld tussen 100 – 120
dagen na uitpoten worden geoogst (Charlotte, Cecile,
Gourmandine, Parel, Monalisa, Ottena, Koopmans blauwe,
Eigenheimer, Bintje, Sante, Piepervaria, Belle de Fontenay,
Roseval, Bionica, Alouette, Connect, Ditta, Cephora, Schwarze
Ungarin, Rosalinde, Rote Emma, Königspurper, Vitelotte Noir,
Ratte).
MIDDELLATE RASSEN: kunnen gemiddeld na 110 en 130 dagen
groeien worden geoogst (Agria, Shetland black).
LATE RASSEN: moeten gemiddeld 120 en 140 dagen groeien om
geoogst te kunnen worden. Het betreffen hier over het algemeen
rassen die geschikt zijn voor bewaring/winteropslag (Nicola,
Bildtstar, Rosagold, Janka, Mozart, Sayada, Surprise, Desiree,
Michelle, Rexla, Irene, Sevilla, Blauwe Congo, Victoria).
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Foto’s van enkele ijverige, hardwerkende medetuiniers tijdens de
werkmiddag op 23 maart 2019
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Vragen, opmerkingen, ideeën voor de Nieuwsbrief? Mail secretaris@tpink.nl. De volgende
editie zal rond eind juli verschijnen (drie weken voor de tuinkeuring van 19 augustus)

