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We tuinieren om te oogsten. Maar dat kan op veel
manieren. Je eet op wat je in je tuin verbouwt. Of je
gebruikt de geweldige tijd die je in je tuin doorbrengt
om je op te laden voor alle andere dingen die belangrijk
zijn in het leven. Het prachtige weer van de laatste
maanden heeft ons dan ook van twee kanten verwend.
Sommigen profiteren al van hun superoogsten (bessen,
tomaten) anderen hebben een beter humeur dan ooit.
Ons zomernummer laat het zien: veel recepten, een
compleet zomermenu, en veel nieuwe initiatieven om
gezonder en groener te leven – van onze schooltuinen tot
de postzegeltuintjes in Parijs zijn het resultaat van soms
jarenlange inspanningen. We zijn blij dat we dat allemaal
aan jullie kunnen blijven laten zien in ons verenigingsblad,
nu ons voortbestaan door jullie is verzekerd. Dank aan
iedereen voor alle aardige opmerkingen die we kregen
over de inhoud en de vormgeving van ons blad. Het
stimuleert ons om door te gaan. We hopen dat sommigen
onder jullie zo geinspireerd zijn dat ze de redactie willen
komen versterken. Want net zoals in onze tuinen, moeten
ook wij zaaien, stekken en scheuren om tot nieuwe groei
te komen. Juist ook in de zomer. We rekenen op jullie.
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Dit voorjaar zijn er 10 tuinen vrij gekomen.
Op dit moment hebben 7 daarvan al weer
een nieuwe pachter gekregen. Op de gewone
huizenmarkt zou een makelaar er een
goede boterham aan verdienen, maar binnen
onze vereniging is al het werk dat hieraan
verbonden is ‘liefdewerk, oud papier’. Mag ook
wel eens gezegd worden, want dat ongemerkt
alle tuinen weer worden ingevuld is te danken
aan een beperkte groep tuinleden die hier
veel vrije tijd in steken. Die zorgen dat nieuwe
leden goed geïnformeerd zijn, dat ernstig
verwaarloosde tuinen weer in acceptabele
staat worden gebracht, dat de ‘makelaars-en
notariswerkzaamheden’ gedaan worden en dat
alle veranderingen in het ledenbestand worden
doorgevoerd in het administratiesysteem.Terwijl
iedereen toch in hoofdzaak gewoon lekker op
zijn eigen tuintje wil klooien. O ja, en dan heb
je ook nog mensen die tot diep in de nacht
achter hun computer zitten te tobben om dit
voor de andere leden op papier te zetten en
inzichtelijk te maken.
Dit voorjaar hebben we er 7 nieuwe leden bij
gekregen:
Tuin 9: Maarten Jansen op de Haar heeft
de tuin van Geert-Jan Sterk overgenomen en is
al druk bezig deze weer op orde te krijgen.
Tuin 19: Geeske Coebergh is de nieuwe
eigenaar van het witte huisje met de fruittuin,
dat voorheen van Angélica Pelczar was.
Tuin 28: Op de tuin van Ton Wilbrink,
is Esther Langen gekomen. Esther heeft al
tuinervaring op een ander volkstuincomplex
opgedaan en dat is wel te merken, want zij en
haar vriend zijn hard en doelgericht bezig in
de tuin. Dat zal Ton, die lang op deze tuin heeft
gezeten (maar nooit letterlijk) en dat stiekem
wel een beetje mist, goed doen om te zien
denk ik.

Tuin 70: Annemarie van den Dungen en
haar partner Paul van Oostrum hebben het
‘buitenverblijf ’ van Berry en Ank van der Tol
overgenomen. Ze hebben nu een naam hoog
te houden; die van de perfect verzorgde tuin.
Berry en Ank hebben jarenlang veel voor de
tuinvereniging gedaan, al deelde niet altijd
iedereen hun visie op tuinieren. Neemt niet
weg dat ze keihard hebben gewerkt om het
complex te verbeteren. Ank op de tractor:
één brok dynamiet! Ze gaan nu andere leuke
dingen doen. Helemaal gelijk.
Tuin 79: Rinse Oswald is alweer gestopt
met tuinieren, want hij is verhuisd. De nieuwe
pachters zijn Arnold Leemhuis en Jelleke
Versteeg.
Tuin 129: deze tuin stond al een hele tijd
leeg, de nieuwe pachter is Marianne van den
Heuvel.
Tuin 131: Carla Salet is de nieuwe pachter
van tuin 131, Daphne de Vos is gestopt.
Op de invalidentuin is Jacqueline Vlug
gekomen. De invalidentuin bevindt zich
naast de kas en de bijenstal en bestaat uit 2
verhoogde kweekbakken, zodat je er met een
rolstoel bij kunt. Deze bakken zijn de laatste
15 jaar gebruikt voor het kweken van plantjes
voor de voorjaarsmarkt, omdat er geen
belangstellende voor was. Leuk dat ze nu weer
gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.
Er blijven dan nog 3 tuinen vrij: tuin 11,
tuin 52 (met huisje) en tuin 87.
Tuin 87 wordt verhuurd onder voorbehoud,
omdat deze bij de verbreding van de snelweg
op de nominatie staat om opgeheven te
worden. Op de wachtlijst staan op dit moment
2 kandidaat-leden en er zijn een 10-tal
geïnteresseerden die de inschrijfprocedure
nog moeten doorlopen.
Volgende informatiebijeenkomst is op 8
september, de laatste van dit jaar.
Wij wensen alle nieuwe tuinleden van harte
welkom en heel veel plezier met hun tuinen.

Woudie Blok en
Anneloes van den Brink,
ledenadministratie
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PORTRET VAN EEN TUIN
Bladgroen geeft al meer dan tien
jaar een beeld van onze vereniging.
Een selfie van de redactie.

10 PARIJSE POSTZEGELTUINEN
De burgemeester van Parijs geeft
burgers stukjes grond om te
bebouwen, overal in de stad.
Elke centimeter groen telt.
Een voorbeeld voor ons.
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20 ESTHER EN RONALD
Esther en Ronald zijn een voorbeeld
van jonge professionals die alles
halen uit de 24 uur die een dag telt.
Ook in hun tuin.
EN VERDER…
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Portret van
Het was even spannend voor ons
dit voorjaar, toen de redactie
van het bestuur het bericht
kreeg dat Bladgroen misschien
nog maar twee keer per jaar uit
mocht komen, om financiële
redenen. Áls dat was gebeurd,
waren we ermee opgehouden.
We zijn blij dat de Algemene
Ledenvergadering
besloten
heeft om toch drie
nummers
per
jaar door ons te
laten maken, het
minimum voor een
verenigingsblad.
Het was hartverwarmend om te horen
dat velen het werk dat
we doen waarderen.
Daar gaan we dus mee
door. Alhoewel we de
vergadering ervan wisten
te overtuigen dat we het
blad zo mooi mogelijk
willen maken, als cadeau
aan alle leden, en het blad daarom willen
laten vormgeven, drukken en per post
versturen, waren er toch sommigen
die Bladgroen liever per mail zouden
ontvangen. Dat kan natuurlijk. Laat het
aan het bestuur weten en dan sturen zij
je Bladgroen per mail.
Tijdens de vergadering gaf de
hoofdredacteur namens de redactie

6

een presentatie van het werk van
Bladgroen, met aandacht voor de
missie. In vogelvlucht liet ze een aantal
artikelen zien dat de afgelopen jaren in
Bladgroen is verschenen. Omdat de ALV
vanwege het prachtige weer, de eerste
zomerse zaterdag, niet druk bezocht
was, willen we de afwezigen dit ‘’Portret
van een tuin’’ niet onthouden. Daarom
bij wijze van uitzondering dit keer geen
diepteinterview met een
ervaren tuinder, maar
een fictief gesprek met
onszelf, over tien jaar
Bladgroen.
Waarom maken
jullie Bladgroen?
‘’We maken Bladgroen
omdat we niet alleen
van tuinieren houden,
maar ook van schrijven.
We merken al jaren dat
de mensen die een tuin
hebben op ons complex
elkaar eigenlijk niet zo
goed kennen. Tuinders
zijn eigenheimers. Ze werken vaak
het liefst alleen op hun stukje grond.
Natuurlijk zien ze elkaar wel bij
tuindiensten of op door het bestuur
georganiseerde gezellige zaterdagen.
Maar ook daar is lang niet altijd
iedereen aanwezig. Door iedere keer in
Bladgroen een ervaren en een jongere
tuinder te interviewen, stellen we de
mensen aan elkaar voor. Dat verlaagt

een tuin
soms de drempel voor een gesprek als
je elkaar eens tegenkomt bij de heg,
op het pad, in de winkel of tijdens de
tuindienst. In die gesprekken met ons
vertellen mensen vaak
ook over hun leven,
over aanleidingen om te
tuinieren, over dingen
die ze soms dwars
zitten. Daar krijgen we
weleens commentaar op,
omdat er mensen zijn
die dat te intiem vinden.
Dat vinden wij dan
weer jammer. Iedereen
die we spreken krijgt
uiteraard vantevoren de
tekst te lezen, en kan
iets wijzigen als ze dat
willen. En verder denken
we dat we met deze
portretten de vereniging ‘’menselijker’’
maken. Het blijkt dat iedereen als
je doorvraagt een eigen, bijzonder
levensverhaal heeft, een geschiedenis
die verteld mag worden. En dat het
helpt om dat verhaal te
kennen om te begrijpen
waarom mensen doen
wat ze doen – op hun
tuin
en
daarbuiten.
We zorgen zo voor
een beetje begrip voor
elkaar, voor verbinding,
voor tolerantie – zoals je
dat ook op je tuin doet
wanneer je planten naast

elkaar zet, en je maar moet afwachten
of het lukt, in eenzelfde bodem.’’
Hebben jullie vroeger ook al
geschreven en getuinierd?
Dat is voor ons allemaal anders, maar
we houden allemaal in ieder geval
van schrijven. Sommigen zijn zeer
toegewijde tuinders, zoals Evert, die
vaak op reis is en informatie over
gewassen en grondsoorten verzamelt
tijdens studiereizen in
Nederland en Belgie,
maar soms ook verder
weg, in Oost Europa. Een
belangrijke drijfveer voor
tuinieren is zijn jeugd in
Suriname, en zijn wens
om zijn gezin altijd te
eten te kunnen geven,
wat er ook gebeurt.
Voor Pauline is de tuin
meer een plek om zich
terug te kunnen trekken
uit haar drukke leven.
De tuin is voor haar
een luxe, die haar het
jaar rond vruchtenjams
levert, maar ook bijzondere bloemen
voor wekelijkse boeketten in haar huis.
Ook zij heeft armoede gekend in haar
jeugd, waardoor ze een plaats waar ze
groenten en fruit kan oogsten extra
speciaal vindt. Sylvie,
brengt als Francaise
de Franse cultuur naar
haar Utrechtse tuin, en
naar Bladgroen. En Jan
houdt, als oud manager,
meer van de tuin als
complexe
organisatie
en kent iedereen – en
iedereen kent hem.
Verder doet hij waar hij
7

zin in heeft, en laat hij
zich door niemand iets
voorschrijven. Allemaal
hebben we ervaring
in het schrijven van
teksten, zowel in ons
vorige leven – soms als
journalist – als in ons
huidige werk.’’
Hoe maken
jullie een nieuwe
Bladgroen?
We vergaderen bij
iemand thuis, met thee,
koffie en koekjes, en bespreken het
afgelopen nummer. We kijken wat
beter en anders kan. We komen dan
bijna vanzelf op nieuwe ideeën. We
bespreken samen de mensen die we
zullen interviewen. En we wisselen
nieuwtjes uit. Zo ontstaat soms ook
een thema. Dat is voor dit nummer
bij voorbeeld Oogst. We leveren een
driegangen diner, op basis van alles
wat je in onze tuinen kunt vinden,
klaar kunt maken en met elkaar
kunt combineren. We wijzen elkaar
op trends, zoals Urban Farming, en
zijn ons ervan bewust dat mensen
steeds vaker en meer groenten eten
omdat ze alternatieven zoeken voor
vlees, vis en zuivel. Als
we alles besproken
hebben, maken we een
indeling, en verdelen
de artikelen onderling.
Daarbij heeft ieder zijn
eigen voorkeur. Dan
hebben we bijna altijd
teveel onderwerpen.
Dus dan houden we
wat over voor een
volgende keer. We
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blijven tuinders: we
hebben altijd voorraad.
Evert
schrijft
een
verslag, met een paar
harde deadlines erin,
waarbij we een ‘werktijd’
van
twee
maanden
hanteren. Daar houden
we ons dan aan. Als
de teksten klaar zijn, doet
Pauline de eindredactie.
En onze onvolprezen
Marijke Badings, die niet
eens een tuin heeft bij
ons, zorgt daarna als
vrijwilliger voor de vormgeving. Ze
doet dat al vijf jaar prachtig en allemaal
naast haar eigen werk als freelance
grafisch vormgeefster. Ze stuurt het
bestand digitaal naar de drukker, vraagt
om een proefdruk om alles nog eens
na te lopen, en laat dan alles printen,
samen met adresstickers. Jan brengt
de lading daarna naar Sylvie, die de
adresstickers op de Bladgroens plakt
met haar kinderen. Pauline meldt de
zending aan bij Post NL. En Evert stopt
alle tijdschriftjes in een speciale postzak
en brengt die naar een balie van Post
NL. 72 uur later ligt er dan voor het
laagste tarief een Bladgroen op de mat
bij iedereen thuis.
Hebben jullie leuke
herinneringen aan
de afgelopen jaren?
We
hebben
bijna
alleen maar leuke herinneringen.
Sommige
kwesties zijn natuurlijk
vervelend, zoals de
verbreding van de A27,
maar dat raakt ons
allemaal. Ook gedoe op

de tuin en onderlinge ruzies zijn lastig,
omdat er altijd partijen tegen-over
elkaar staan en we geen partij willen
kiezen. We maken een onafhankelijk
blad. We zijn geen spreekbuis van
het bestuur, maar ook niet van
de tegenbeweging. We zijn geen
dwarsliggers die overal tegen zijn. We
zijn vooral voor tuinieren. We laten
iedereen in zijn waarde en bieden altijd
ruimte voor hoor en wederhoor.
Als je kijkt naar de nummers die we
hebben gemaakt en de stukken die
we de afgelopen jaren
hebben geschreven dan
springen er wel een
paar uit. We hebben
bij voorbeeld prachtige
nummers
gemaakt
met Tessa Lavrijsen,
die
tegenwoordig
vormgeefster en conceptontwikkelaar is bij
Tinker Imagineers, die
veel voor musea werkt,
en een aantal jaren een
tuin bij ons had. Ze
maakte ook het plan
voor de inrichting van de
winkel. Tessa leerde ons
hoe je met weinig tekst een prachtig
artikel kunt maken door erbij te tekenen
en bijzondere illustraties te zoeken. En
ze maakte ook altijd de omslagfoto’s.
Die waren zo bijzonder, dat we er op
enig moment een kalender van hebben
gemaakt. Eigenlijk kunnen we niet
kiezen, maar bij dit artikel vind je wel
een paar van de mooiste portretten.
De leukste herinneringen hebben we
natuurlijk aan de ontmoetingen met
mensen tijdens de gesprekken die we

hebben gevoerd. Want daar doen we
het voor. Zo was het bijzonder om
te spreken met onze ‘’nachttuinier’’
Frank Baldi, die alleen ’s avonds komt
tuinieren, omdat hij het overdag te druk
heeft in zijn hoedenwinkel Jos van Dijck,
in het centrum van de stad. Ook daar
tuiniert de van oorsprong Italiaanse
levenskunstenaar trouwens, want daar
heeft hij tonnen met tomatenplanten
op zijn dak gezet. En het gesprek met
Sterre natuurlijk, ooit onze jongste
tuinder van zestien jaar, die een tuin
van haar ouders kreeg, en die het zo
leuk vond om kruiden
te kweken. Ontroerend
zijn vaak de stukken van
Anneloes, die bijhoudt
hoe het met ons gaat, en
of er iemand ziek is.
En dan zijn er natuurlijk
de gesprekken met
mensen die we nu
missen, zoals Maas, van
wie we allemaal wel
een plantje hebben
gekregen,
sommigen
zijn weggegaan, anderen
zijn overleden. Gelukkig
hebben we dan die
gesprekken en foto’s nog. Ze laten zien
hoe bijzonder de bevolking van ons
complex is, en is geweest. Niet omdat
de mensen zelf beroemd of bekend
waren. Bij ons zitten zelden bekende
schrijvers of kunstenaars, zoals je dat
in volkstuincomplexen in Amsterdam
wel ziet. Bij ons zijn de mensen
bijzonder om andere redenen: omdat
het doordouwers zijn, die
zich niet laten kisten.’’
De redactie
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foto: famillesrurales.org

Stedelijke gedeelde tuinen werden
geboren in de Verenigde Staten in de
jaren zeventig. Naast het model van
volkstuintjes, oorspronkelijk om het
arbeidersgezin van voedsel te voorzien,
is een nieuw filosofie ontstaan over
gemeenschappelijk delen met respect
voor het milieu. De uitwisseling van
planten en ideeën staat centraal in
de motivatie van de deelnemers. De
pesticiden zijn ook verboden en de
buurtmaaltijden sterk aanbevolen!
Hoe werkt het?

De opkomst
van
gemeenschappelijke
tuinen
in Parijs
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Het zal de ook niet al te oplettende
wandelaar in Parijs zeker opvallen
dat rond vele straathoeken kleine
(moes)tuintjes zijn aangelegd.
Vaak op een creatieve wijze:
plantenbakken van gebruikte
pallets, verticale tuintjes, borden
met kleurige uitleg, gedecoreerde
bloempotten, insectenhotels….

Naast deze nogal bescheiden individuele
initiatieven van buurtbewoners, hebben
gedeelde (moes)tuinen de laatste jaren
aan populariteit gewonnen binnen de
muren van Parijs. In tegenstelling tot de
naoorlogse volkstuinen die zich vaak op
afgedankte terreinen bevinden (langs
wegen of spoorwegen) zijn de gedeelde
tuinen overal in de stad aanwezig. De
initiatieven ploppen als paddenstoelen
uit de grond. Een nieuwe wet moedigt
de inwoners namelijk aan om dit soort
tuintjes aan te leggen en dat is werkelijk
een lust voor het oog.

Inwoners kunnen een vergunning voor
drie jaar aanvragen voor het aanleggen
van ‘iets’ groens. Dit mag vervolgens echt
van àlles zijn: een tuin vol groente, fruit,
bloemen of andere planten. De enige
‘maar’ is dat het onderhoud duurzaam
moet zijn, nergens mag gif gebruikt
worden. De groene initiatieven worden
door het stadsbestuur van Parijs warm
ondersteund. Wijkbewoners kunnen er
ongeacht achtergrond of leeftijd terecht
en komen zo op een simpele manier met
elkaar in contact. Parijzenaren krijgen
een idee van gezond en duurzaam
voedsel, kinderen leren er op een
speelse manier te zaaien, wieden en te
oogsten én de stad wordt er groener
door. Ook een groep vrienden of
bijvoorbeeld scholen kunnen een eigen
stukje grond of dakterras ontwikkelen.
Maar de meeste gemeenschappelijke
tuinen bevinden zich op stukken grond
die de stad ter beschikking stelt. Meestal
gaat het om openbare parken of al dan
niet tijdelijk braakliggende stukken
gemeentegrond. De burgemeester van
Parijs heeft een kaart opgesteld met alle
gedeelde tuinen die beschikbaar zijn in
Parijs.

De tuinders op gemeentegrond
verbinden zich dan wel aan de regels
uit het handvest ‘Main Verte’ (Groene
Vingers) van de stad Parijs. Een handvest
dat dus uitgaat van tuinieren op
ecologische basis maar die samengevat
kan worden in drie engagementen
(verplichtingen): ontwikkeling van een
participerende aanpak, het creëren
van sociale banden en tuinieren met
respect voor het milieu. Verder is het
zaak dat de tuinen regelmatig open zijn
en jaarlijks moet er tenminste één keer
een tuinevenement plaatsvinden. Niet
verwonderlijk dat ook in Parijs een
openbare picknick hoog scoort.

Foto: Stéphanie Priou

Burgemeester Anne Hidalgo hoopt
met deze nieuwe wet in 2020 honderd
hectare groen in haar stad te hebben. Het
is een ambitieus project maar volledig
in de lijn van de hedendaagse tendens:
het streven naar een duurzamer leven.
Het grote voordeel is dat veel Parijse
kinderen intussen zelf hebben ervaren
dat tomaten en courgettes gewoon aan
een plant groeien.
SJP
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illustratie: anet van de vorst, kaartje2go.nl

10 jaar schooltuin
Terwijl de groenten op mijn eigen
tuin het maar matig doen, tieren ze
op de schooltuin welig. Ze schieten
de lucht in. Maar ze krijgen dan
ook veel positieve aandacht
en zorg, want de kinderen zijn
werkelijk allemaal heel intensief
en enthousiast met hun tuintjes
bezig. Als beloning hebben ze ook
al tassen vol groenten mee naar
huis kunnen nemen.
Grappig dat ze allemaal zo op een grote
oogst azen, alsof dat het enige is dat ze die
week te eten krijgen. En inderdaad krijgen
we heel veel enthousiaste verhalen en zelfs
foto’s van alles wat er met de groenten van
de schooltuin gekookt is. Maar niet altijd,
blijkt nu toch ook. Er is één moeder die
trouw iedere les met haar zoon mee komt
en keihard in dat tuintje bezig is; leuke,
aardige vrouw. Dus toen zij beiden met volle
tassen terug naar school gingen riepen wij
vanzelfsprekend: “smakelijk eten vanavond!”
Zuinig mondje. Nou nee hoor, je denkt toch
niet dat we dit ook echt gaan opeten? Oeps.
Tja, dat kan ook, veel te groen? Maar juist
deze kinderen leren waarschijnlijk het meest
van deze lessen. Hoe waren ze anders ooit
te weten gekomen waar hun eten vandaan
komt? Hoe het voelt om met je handen in

de aarde te wroeten? Hoe het voelt om een
kikker in je handen te houden? Dat onkruid
verandert in vruchtbare compost en dat de
natuur het ultieme voorbeeld is van volledige
recycling? Niets wordt er verspild, niets
blijft ongebruikt. Waar anders leer je dit
als je op een bovenwoning in de binnenstad
woont en je alle groenten voorverpakt en
schoongemaakt in de supermarkt koopt?
Negen jaar geleden zat de tuinvereniging
in zijn maag met twee verwilderde en
braakliggende tuinen. Vele pachters hadden
hun spades al gebroken op dit natte,
zompige en kleiachtige stuk grond, maar
niemand was het nog de baas geworden. In
diezelfde periode zocht de gemeente naar
tuinverenigingen die grond beschikbaar
wilden stellen voor schooltuinen. En de
Daltonschool Rijnsweerd zocht een eigen
stuk grond waar ze de kinderen uit de
bovenbouw een eigen groentetuintje
konden bieden. Waar ook een appelboom
kon komen en ander fruit, tomaten en
komkommers. Het jaar daarvoor hadden
de kinderen een schooltuintje gehad bij
De Moestuinen in Maarschalkerweerd, het
eerste schooltuinjaar. Maar na drie maanden
moest alles er al weer af om plaats te maken
voor de winterprei, het was tenslotte wel een
commercieel bedrijf. Het enthousiasme bij
de kinderen en school was aangewakkerd,
maar dit was niet de juiste vorm. De kinderen
wilden meer en de school wilde een eigen
plek waar de kinderen ervarend konden
leren op gebied van natuuronderwijs. En dat
is er gekomen. Op het volkstuincomplex van
ATV Stadion kwamen de wensen van school,
de vraag van de gemeente om ruimte voor
een schooltuin en onze eigen wens om een
maatschappelijke en educatieve bijdrage te
leveren bij elkaar. Een hele leuke en prettige
samenwerking is daaruit voortgekomen.

E T E N

M E T

B L A D G R O E N

(snelle) Gazpacho
Omdat we in de zomer oogsten wat we in het voorjaar heben gezaaid en geplant,
staat deze Bladgroen vol met recepten. We beginnen met het middageten, en
besluiten verderop met een compleet diner. Eet smakelijk!
Deze traditionele koude Spaanse soep is een aanrader vanwege de heerlijke, verse
smaken. Hij bevat veel vitaminen, omdat alle groenten rauw worden gebruikt.
Een mooie manier om van je grote tomatenoogst uit je kas af te komen.

Ingrediënten en benodigdheden
• 2 teentjes knoflook
• 4 gegrilde rode paprika’s
• 600 gr tomaten
• bosje basilicum
• 1 rode ui
• ½ komkommer
• ½ rode peper

Bereidingswijze
Doe de tomaten (liefst gepeld)
in blokjes, paprika’s, knoflook en
rode peper in een keukenmachine
en maal fijn. Voeg peper en zout
toe naar smaak. Maal de basilicum
en rode ui er zo grof als je wilt
doorheen.Verdeel de gazpacho
over 4 glazen. Snij de halve
komkommer fijn en verdeel over
de gazpacho. Laat eerst nog een
uur in de koelkast staan zodat je
hem extra koud serveert.
Als garnering kan je ook nog
wat verse basilicumblaadjes
gebruiken of wat grof
gesneden rode ui.
SJP

– lees verder op pagina 30 –
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Heeft u een moestuinvraag?
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Bladgroen helpt u graag!

Vraag: Maakt het wat uit of je
veel, weinig of helemaal geen
wormen in je tuingrond hebt?

Vraag: Welke groenten kan ik
na 21 juni (de langste dag) nog
planten?

Er is een direct verband tussen rijk
bodemleven en een weelderige tuin
met goede opbrengst. Met het blote
oog zijn veel bodemorganismen niet te
zien, regenwormen wel; die zijn 3,5 tot
16 cm lang. In Nederland kennen we
25 soorten. In het actieve bodemleven
spelen regenwormen een belangrijke rol.
Veel wormen betekent een rijk en actief
bodemleven. Met al dat gegraaf van
tunneltjes houden ze de bodem luchtig.
Planten kunnen makkelijker wortelen, er
komt meer lucht in de bodem, regenwater
kan makkelijk in de bodem doordringen
en overtollig water voert vlotter af.
De bodemkwaliteit verbetert.

Het is handig om laat in de zomer of het
najaar nog groenten te planten, dan heb
je op de tuin nog wat te oogsten. Er zijn
nog soorten groenten die je het liefst vlak
voor of vlak na 21 juni kan planten. Het
is laat in het seizoen, dus ga niet aan de
gang met alles zaaien, je kan soms beter
plantjes kopen.Wat kan je nog wel zaaien:
raapstelen, snijbiet en winterspinazie.
Wat je ook nog kan proberen te zaaien
zijn zomerwortelen. Koop plantjes van
winter- of najaarsandijvie, boerenkool,
groenlof, spitskool, winterprei, Chinese kool,
koolrabi-rood en knolvenkel. Voor witte en
rode kool is het dan al veel te laat. Zet ook
knoflook t.b.v. het volgend jaar. Al met al
kan er na die 21e juni dus toch nog flink
wat de grond in.

Regenwormen voeden zich met organisch
materiaal (bladeren of gras). Ze gebruiken
dat om er voor zichzelf voedingsstoffen
uit te halen en poepen uit wat ze niet
nodig hebben dat komt dan beschikbaar
voor de planten. Boordevol mineralen:
regenwormpoep bevat zeven keer zoveel
fosfaat als de grond erom heen. ‘s Winters
gaan wormen in een soort winterslaap (de
diapauze), ze kruipen dieper in de grond,
zijn dan inactief en verbruiken zo weinig
energie. Bij warmer weer in het voorjaar
worden ze actiever. Let op: hoe zuurder de
grond hoe minder wormen. Bij een Ph lager
dan 3.8 neemt het aantal wormen af. Zijn
ze er toch nog, dan zijn het er weinig en
vaak maar van één soort.Vochtige grond is
belangrijk voor de worm, wordt de grond
droger, dan kruipt hij dieper de grond in,
gaat in rust of sterft. Ideaal voor de worm
is grond met voldoende lucht, oogstresten,
mest en compost.Tot slot: wees spaarzaam
met intensief frezen van je tuin, want
daarbij gaan veel wormen kapot.

EM

f
Mail uw vraag naar:
bladgroenutrecht@gmail.com
U krijgt persoonlijk antwoord en
wellicht wordt uw vraag ook
(anoniem) in Bladgroen
behandeld.
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1. Paprikasoep

Deze paprikasoep is vooral bijzonder
doordat je hem serveert met een paar
geplukte viooltjes, maar die geven
ook smaak aan het geheel, door hun
lichte zoete geur. Het belangrijkste zijn
natuurlijk de paprika’s en een stevige
bouillon. Als je veganistisch eet, dan
maak je die van groenten, anders trek
je bouillon van een schenkel. Je laat
dan in het eerste geval ook de zure
room weg, en vervangt die eventueel
door wat kokosmelk.
Benodigdheden:
• 4 gele paprika’s
• 2 uien
• 2 teentjes knoflook
• beetje saffraan
• 1 liter bouillon
• potje crème fraiche
• bieslook
Verhit de grill in je oven. Snijd de
paprika’s doormidden, ontdoe ze
van pitjes en lijsten, en leg ze met de
binnenkant op een bakblik. Besmeer
ze met een kwastje met olijfolie Leg ze
zo hoog mogelijk in je oven onder de
grill. Houd ze daar zo’n 30 minuten,
tot het vel zwart geblakerd is. Haal ze
er daarna uit, en stop de paprika’s in
een plastic zak, en bind die goed dicht.
Laat ze afkoelen. Haal ze er daarna uit,
en bewaar het vocht dat eruit gelopen

16

Avondeten met
is voor de soep. Ontvel de paprika’s
en snijd ze in stukken. Leg ze in een
schaal klaar. Snijd de uien klein zoals
je gewend bent, fruit ze lichtbruin in
een diepe koekenpan. samen met de
uitgeknepen knoflooktenen. Laat ze even
staan totdat de uien zacht geworden zijn.
Meng hierna de stukken paprika erdoor.
Als alles goed warm is geworden, doe
je er de saffraan door. Giet het geheel
in een soeppan. Doe er de bouillon
bij (water met een bouillonblokje kan
natuurlijk ook), en wat peper en zout
naar smaak,. Laat alles een half uur
zachtjes doorkoken. Maal alles fijn met
een staafmixer in de pan (of in een
keukenmachine, in gedeeltes). De soep
moet stevig zijn nu, en als hij dat niet
is, meng je er een paar lepels creme
fraiche door, waar je wat bieslook
doorgeroerd hebt. Dien heet op in diepe
borden, met een lepeltje creme fraiche
in het midden. Schik 3 a 4 viooltjes om
de room (blauwe zijn het mooist, maar
elke kleur is goed). Maak er een foto
van voor Instagram, en serveer met
een stuk bruin brood.

2. Forel met aardappelpuree,
courgettes en kerstomaatjes

Vis
• 4 forellen of filets
Bak de vis mooi krokant aan op de
huid. Leg met de huidkant naar boven
op een bakplaat. Je kunt dit met filets
vantevoren doen, en vlak voor het eten
nog even laten garen in de oven op
lage temperatuur.
Peper en zout.

Bladgroen
Aardappelpuree
• 1 kilo geschilde aardappelen
(kruimig)
• 25 draadjes saffraan
• 25 naalden rozemarijn tot poeder
gehakt
• 1 teentje fijne gehakte knoflook
• 1 dl melk
• 1,5 dl room
• 100 gram boter
Snij de aardappelen door en kook ze
in ruim kokend water met zout gaar.
Zet ondertussen de melk, room en de
boter op een laag vuurtje. Doe hierbij
de saffraan. En laat dit rustig trekken.
Als de aardappel gaar zijn giet ze af
en wrijf ze door het passe vite. Voeg
de saffraan room toe en de rozemarijn
en de knoflook. Breng goed op smaak
met peper en zout. De puree moet mooi
smeuïg zijn, is hij dat niet is dan kunt u
hem nog afslappen met een beetje melk.
Groenten
• 2 courgettes
• 2 handjes kerstomaten
Snijd de courgettes in plakjes , wrijf ze
in met zout en laat ze even rusten op
een bord tussen keukenpapier. Smeer
ze daarna in met een kwast gedoopt in
olijfolie, en grill ze kort op een grillplaat.
Snijd de kerstomaatjes doormidden en
bak ze kort aan. Serveer direct met de
vis en de puree.

3. Tiramisu met aardbeien of
ander rood fruit zoals frambozen
of bessen (kun je vantevoren maken)
• 4 eieren

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

240 gr suiker
rasp van 5 citroenen
160 gr citroensap			
100 gr gesmolten boter (lauwwarm)
3 blaadjes gelatine
1 kg mascarpone
half pond aardbeien/rood fruit
munt
pak lange vingers
1 glas citroensiroop verdund met
water (citroenmarinade)
Roer de eieren, de suiker, de rasp en
het sap tot een homogene massa. Verhit
de massa au bain Marie onder constant
kloppen, totdat hij licht bindt (maximaal
80ºC, puddingdikte). Week de gelatine
in koud water. Knijp deze goed uit en
voeg toe aan de massa. Laat de massa
afkoelen tot ongeveer 50ºC onder
voortdurend roeren (om een vel te
voorkomen). Roer tenslotte de gesmolten
boter door het geheel. Roer de
mascarpone los. Voeg wat eimassa aan
de mascarpone toe. Roer voorzichtig.
Voeg nu de mascarponemassa aan de
eimassa toe. Roer voorzichtig en zo min
mogelijk om schiften te voorkomen! Snij
de aardbeien in mooie plakjes. Bewaar
ze in een kom, niet op de snijplank.
Snij de munt in dunne reepjes. Neem
een grote, vierkante ondiepe schaal en
bouw de tiramisu als volgt op: Leg op de
bodem lange vingers. Besprenkel deze
met citroensiroop. Leg hierop her en
der wat plakjes aardbeien (niet volledig
bedekken). Bestrijk het geheel met de
mascarponemassa. Leg de schaal nu vol
met plakjes aardbei. Verdeel de munt
speels erover. Strijk af met de resterende
citroenmarinade. Laat afkoelen in de
koelkast. Snijd daarna vlak voor het
opdienen in mooie vierkantjes of snijd
rondjes met een ronde vorm. Versier met
een paar hele blaadjes munt. PT

©

17

Hoe teel je mais?
Zet de zaden vóór het zaaien een etmaal
in water opdat ze zwellen. Het beste
is om vanaf half april binnenshuis in
perspotjes te zaaien; op een diepte van
2 cm. Vanaf half mei kun je de plantjes
buiten uitplanten.

Mais is een uit MiddenAmerika afkomstig
graangewas. Het is er in
verschillende soorten.
Zo is er witte en gele, en
sommige met veelkleurige
korrels op de kolf (siermais).
Als het gaat om de smaak is
de variatie: zoet, medium-zoet
en extra zoet. Hoe zoeter des
te trager de omzetting van
suikers in zetmeel en des te
langer houdbaar.
Waarvoor wordt mais gebruikt?
De siermais dient voor decoratie
met kleurige korrels, voedermais als
veevoeder (zetmeelrijk) en de suikermais
(zoet) voor menselijke consumptie. Er is
ook nog speciale mais voor het maken
van popcorn. En tenslotte is er de mais
waarvan de gedroogde korrel verwerkt
kan worden tot maismeel/maïzena
voor menselijke consumptie. Het grote
verschil tussen voedermais en suikermais
is dat bij suikermais de suikers al aan de
struik niet worden omgezet in zetmeel.
Dat maakt de suikermais dan ook zo
lekker om te eten. In dit stuk zal ik het
voornamelijk hebben over de suikermais
(zea mays saccharata). Sinds de extra
zoete varianten beschikbaar zijn is in
Nederland is de belangstelling voor
suikermais sterk toegenomen.
Wat is de voedingswaarde?
De suikermais bevat veel eiwitten en
vitamineA en B, is voedzaam en calorierijk,
maar werkt wel cholesterolverlagend.
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MAIS

(Zea Mays)

Wanneer en hoe plant je?
Meestal kan dat al 2 weken na het
zaaien als er geen kans meer is op
nachtvorst en de buitentemperatuur
minstens 100 C is. Kies er voor alleen
de sterkste planten uit te planten. Zet
uit in meerdere korte rijen zodat je
uitkomt op een vierkant. Op zijn minst 4
plantjes in de lengte en 4 in de breedte,
zo verloopt de windbestuiving beter.
Zet niet verschillende soorten door
elkaar heen: ze beïnvloeden elkaar
negatief met als resultaat kolven van
mindere kwaliteit.
Hoe groeit mais?
Mais is een eenjarig gewas. Mannelijke
en vrouwelijk bloeiwijzen verschijnen
weliswaar gescheiden op dezelfde plant,
de mannelijke als pluimen aan de top
van de stengel. En halverwege zijdelings
in de oksel van de bladeren bevinden
zich de maiskolven met aan de uiteinden
de vrouwelijke stamperdraden. En die
moeten het stuifmeel van de mannelijke
bloeiwijzen opvangen.
Wanneer is de oogst?
Na vijf maanden kun je de kolven oogsten.
Afhankelijk van het soort kunnen die
een gewicht van 225 -350 gram halen.
Richtlijn voor het tijdstip van oogsten
is: oogst pas als de pluimen aan de kolf
bruin worden. In de meeste gevallen is
dat eind augustus/ half oktober. De beste
kolven vormen zich op een zonnige

plek. Zijn de korrels wit dan ben je te
vroeg, zijn de korrels hard dan ben je
nou net weer te laat. Oogst bij voorkeur
’s morgens en eet ze diezelfde dag, dan
zijn ze het lekkerst. Bewaren kan wel
(koel: 0 gr C), maar slechts enkele dagen,
het suikergehalte vermindert snel. Dat
proces kun je wel stoppen door de kolf
acht minuten te blancheren en eventueel
daarna in te vriezen.
Welke bodem is geschikt en
welke bemesting?
Mais vraagt een grote hoeveelheid
compost. Halverwege de groei moet je
bijmesten met samengestelde mest (N12
P10 K18: 50 gr per m2 , gieren mag ook .
Mais reageert ook goed op het bekalken
van het toekomstige bed in het voorjaar.
Hoe is de verdere verzorging?
Eenmaal goed ontwikkeld, kan mais
wel enige tijd droogte verdragen, maar
vanaf het moment van bloei en start
van de bestuiving is vocht heel belangrijk.
Periodes van gebrek aan vocht leidt tot
slechte zaadvorming, houd in die tijd dan
de grond vochtig. Soms komen er aan de
stam spontaan zijscheuten, verwijder die
steevast om de groei van de kolven niet
te hinderen.
Welke soorten worden
aanbevolen?
Er zijn soorten die je pas na 140 dagen
of die je al na 80 dagen kunt oogsten.
Omdat onze zomers niet zo lang zijn, kun
je het best kiezen voor snel groeiende
rassen zoals Lark en Swift.
Die doen het goed in
gebieden met een
koeler klimaat.
EM
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Esther en Ronald
Zestig kwarteleieren per dag

Op een fraaie Eerste Pinksterdag zijn we op
bezoek bij de nieuwe bewoners van tuin 28.
Her is warm, nog net niet tropisch, maar als
ik aankom staan ze letterlijk in het zweet
huns aanschijns op de tuin te werken. Hij
lijkt aan het spitten te zijn, scheppen zoals hij
dat noemt en zij wiedt tussen de aardbeien.
Er wordt een plekje in de schaduw gezocht,
naast de kas, onder het lover en tussen het
zevenblad. “Is goed voor de compostbak”
zegt hij. Uit een tas wordt koude frisdrank
tevoorschijn getoverd.
We zijn op bezoek bij Esther Langen en
Ronald Muytjens. Het initiatief om een
volkstuin te beginnen is genomen door
Esther, maar haar partner Ronald stemde
er van harte mee in. Hij hoefde niet over
de streep getrokken te worden. Toen ze
op zoek gingen wilden ze wel een tuin
op loop- en fietsafstand, en via internet
kwamen ze bij onze vereniging terecht.
In oktober 2017 meldden ze zich als
kandidaat-lid aan. Het complex trok hen
meteen aan en bij de rondleiding langs de
beschikbare tuinen viel hun oog op tuin
28, de tuin die Ton Wilbrink jarenlang
met zorg en liefde had bewerkt. Na een
tweede proef-tuindienst bleek dat ze in
aanmerking kwamen voor deze tuin en
zo zijn ze vanaf maart de blije pachters.
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Kwartels
Als Esther op weg is van huis naar
de Uithof, waar ze werkt, komt ze
bijna langs ons complex. Dat brengt
ons meteen op de vraag wat Esther
daar doet. Ze werkt als bioloog bij de
faculteit Diergeneeskunde en heeft zich
gespecialiseerd in het gedrag van dieren.
Ze geeft les en doet onderzoek. Voordat
ze in Utrecht ging werken heeft ze drie
jaar aan de Universiteit van Bielefeld
(Duitsland) promotie-onderzoek gedaan
bij vrouwtjeskwartels En die zestig
vrouwtjes legden dus dagelijks bijna
zestig eieren, waardoor haar koelkast
er altijd vol mee lag. Ik heb maar niet
gevraagd wat ze met die 400 eieren per
week doet. Haar proefschrift heeft ze net
afgelopen zaterdag ingeleverd. Dus de
druk is eraf. Binnen afzienbare tijd vindt
haar promotie plaats. Niet in Utrecht,
maar in Bielefeld. Ze had ook in Utrecht
mogen promoveren (graag zelfs) maar ze
vond het wel zo elegant dit in Bielefeld
te doen waar ze de mogelijkheid had
gekregen aan haar onderzoek te werken.
Waarom begin je eigenlijk aan een
volkstuin, als je een drukke baan hebt
en ook nog met de afronding van een
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proefschrift bezig bent? Esther zocht een
uitlaatklep, een rustmoment, en dat dacht
ze op de tuin te kunnen vinden. En in de
korte tijd dat ze de tuin heeft, heeft ze dat
ook gevonden. Rustig op de tuin zitten, in
een hoekje en niets anders om te doen
dan zevenblad verwijderen. Dom werk,
het verstand op nul en nergens anders
mee bezig dan met dat stomme zevenblad
dat, zo heeft ze inmiddels ondervonden
sneller terugkomt dan je het verwijderd
hebt.
Een voor de hand liggende vraag aan
Esther, als diergedragkundige, is of ze
zelf ook een huisdier heeft. Ze zegt nee,
maar al snel corrigeert ze zichzelf: “Ja, ik
heb bijen”. Een paar jaar geleden heeft ze
een imkercursus gevolgd, en nu heeft ze
een paar volken. Niet thuis, maar op een
andere plek in Utrecht. Nu ze deze tuin
heeft wil ze ze graag hier heen halen, maar
ze wil dat niet doen zonder instemming
van het bestuur en de omwonende
tuinders. Dat volk lijkt er wel te gaan
komen. De plek op de tuin heeft ze er al
voor uitgekozen. En dan kan ze op haar
eigen tuin gaan imkeren.
Drones
Haar partner Ronald heeft een bijzonder
dagritme. Iedere werkdag staat hij ‘s
morgens om vier uur op om dan om
vijf uur op zijn werk te kunnen zijn. Hij
is logistiek medewerker bij het grootste
woonwarenhuis van Nederland. Daar
werkt hij tot tien uur en dan zit zijn
werkdag erop. Daarna heeft hij voldoende
tijd om zich op andere dingen te storten.
Tijd voor de tuin dus, lijkt het. Maar hij
heeft ook nog andere activiteiten. Hij
sport veel uren per week. Hij handbalt
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bij HMS op een vrij hoog niveau, wat drie
trainingen en een wedstrijd per week
vergt. HMS speelt in de overgangsklasse,
voor wie dat wat zegt, maar dan speel
je nationaal. Afgelopen jaar was HMS
ingedeeld in de regio Zuidoost en dan
speel je tot in het diepe zuiden van
Limburg. Dat betekent dat je uren moet
rijden voor je wedstrijden.Voor Ronald is
dat niet echt een probleem want hij komt
uit Zuid Limburg, dus een wedstrijd daar
betekent een bezoek aan zijn ouders en
daar eten. Hij heeft trouwens nog een
andere grote hobby: hij vliegt met drones.
Met vrienden trekt hij er regelmatig op uit
om op veilige plaatsen te kunnen vliegen.
Hij werkt met geavanceerde vliegtuigjes,
met camera, terwijl hij aan de grond staat
met een bril op waarmee hij alle beelden
kan zien als zat hij in het vliegtuig en was
hij zelf aan het vliegen. Uiteraard gaan
de drones mee op vakantie. Ze trekken
meestal de bergen in en dan kan hij met
de drones mooie vergezichten schieten.
Hij wil nog wel eens gaan onderzoeken
of hij ook boven ons complex beelden
kan gaan maken, maar hij let wel op de
veiligheid. Die gaat voor alles.
Ronald is naar Utrecht gegaan om iets
te studeren. Hij wist niet precies wat,
dus koos hij een brede studie waar
je alle kanten mee uit kunt. Het werd
liberal arts and sciences, een brede
opleiding die niet één specifiek vakgebied
bestrijkt. Milieukunde werd het hoofdvak,
aangevuld met bestuurswetenschapen en
letteren. Na zijn afstuderen was hij zo
tevreden met zijn baan bij IKEA dat hij er
gewoon gebleven is. Hij ziet verder wel
wat er op zijn pad komt.
Esther en Ronald zijn blij met hun tuin,

ze vinden dat ze het goed getroffen
hebben. De tuin is zonnig, maar biedt
ook schaduwrijke plekken en met een
oppervlak van 250 m2 is er voldoende
ruimte om al hun plannen uit te voeren. Er
staat een kasje, goed voor het voortrekken
van groenten en bloemen en daarna voor
tomaten komkommer, paprika, peper en
meloen. In ieder geval wilden ze ergens
een grasveldje aanleggen. Dus hebben ze
een stuk grond schoongemaakt, en daar
graszaad gezaaid. Helaas, de heermoes
groeide sterker dan het gras. Nu wordt
een tweede poging gewaagd, en gaan ze
dieper spitten en proberen alle heermoes
te verwijderen. Ook deze poging lijkt tot
mislukken gedoemd. Dus er worden nu
graszoden gelegd. Je moet toch ergens
kunnen zitten en met het maaien van het
gras maai je ook alle onkruid weg.
Intussen zijn ze ook druk met een moestuin.
Ze willen eigenlijk alles wel uitproberen,
van pompoenen en courgettes tot bonen
en sla en alles wat daar tussen zit. Op
de voorjaarsmarkt op de tuin hebben
ze tomatenplantjes gekocht, voor in
de kas, maar ze willen het ook buiten
proberen. Uit hun jeugd weten ze dat in
het ouderlijk huis de tomaten in de tuin
altijd buiten groeiden. De bessenstruiken
stonden al op de tuin, evenals de rabarber.
Zelf hebben ze fruitboompjes geplant:
appel, peer, kers en pruim. Even geduld
hebben en wachten op volgend jaar of ze
dan voor de eerste keer willen dragen.
Bloemen en bloeiende struiken hebben
ze al voldoende op de tuin, maar ze willen
wel wat bij gaan plaatsen, vooral de bijvriendelijke bloemen en struiken. Als
imker moet je er per slot voor zorgen dat
je bijenvolk ook op de eigen tuin aan zijn
trekken kan komen. In de moestuin gaan

ze afrikaantjes planten, want, dat weten
ze, die werken tegen de slakken.
Vijverpomp
Ronald vindt het nogal wat werk om
met deze droogte dagelijks met twintig
gieters water te slepen. Hij heeft een
oude vijverpomp bij zijn vader gevonden
en hoopt daarmee water uit de sloot te
kunnen pompen, als de pomp tenminste
voldoende druk heeft. Nu zijn ze bijna
dagelijks op de tuin te vinden. Ronald
komt in de middag en Esther gaat vanuit
haar werk rechtstreeks naar de tuin, waar
het eten klaar wordt gemaakt. En dan
kunnen ze beiden ontstressen, Ronald
van het werken aan de tuin en Esther
van haar werk op de faculteit. Ze zijn
er zich goed van bewust dat je met een
tuin nooit klaar bent, dus er kan en moet
altijd gewerkt worden. De strijd tegen
heermoes en zevenblad zal doorgaan,
naast alle andere tuinbezigheden en zoals
Ronald zegt ‘De natuur heeft en neemt
de tijd’.
JD
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Milieu-agenda
Activiteiten Botanische Tuinen Utrecht

Budapestlaan 17, Utrecht Science Park De Uithof.
Entree 7,50 /65+ €6, U-pas €2,50
Voor houders met museumkaart en kinderen t/m 12 jaar gratis toergang.
Plantenverkoopdag
Deze najaarsverkoop biedt voor elk
wat wils, o.a. een groot assortiment aan
vaste planten, maar ook bollen voor
een feestelijk voorjaar. Deze markt
kan gerust de grootste najaars-plantenmarkt van midden-Nederland genoemd
worden.
Datum: 1 september
Tijd: 10.00-16.30u
Botanische tuinen Utrecht
Pompoenkampioen
Wie krijgt in 2018 de prijs voor de
grootste en zwaarste pompoen tijdens
het NK pompoenkweken ? Er worden
ook andere reuzengroenten gewogen.
Datum: 29 september
tijd: 10.00-16.30u
Botanische tuinen Utrecht

Publieksdag orchideeën
Ook dit jaar organiseert de
Nederlandse Orchideeën Vereniging
een dag met veel informatie
en kennisoverdracht. Ook zijn
verschillende soorten orchideeën
te koop.
Datum: 6 oktober
tijd: 10.00-16.30u
Botanische tuinen Utrecht
Weekend van de wetenschap
Planten doen veel meer dan wij kunnen waarnemen, zoals met elkaar en
de omgeving communiceren.We gaan
aan de slag met kleine proefopstellingen en zien dan wat normaal gesproken voor ons onzichtbaar blijft.
Data; 6 en 7 oktober
Tijd 11.00-15.30u
Botanische tuinen Utrecht
Tropisch Vlinderfestival
Iedereen is welkom in onze vlinderkas
om te genieten van onze prachtige
tropische vlinders.
Data: 1 Juni t/m 16 september
Botanische tuinen Utrecht
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zomer 2018
Beschermers excursie met
picknick Landgoed Oostbroek
Datum: zondag 10 september
Info www.utrechtslandschap.nl
Herfstfeestwandeling
Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen van
de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied
komen reeën, dassen, vossen en veel
vogels voor waaronder de raaf.Tijdens
deze wandeling vertelt de gids over de
rijke historie en de prachtige natuur
van deze landgoederen.
Datum: zondag 15 oktober
Landgoed Beerschoten/Houdringe
De Bilt

De bespaarbibliotheek
Wil je aan de slag met duurzame
energie, maar weet je niet zo goed hoe
of waar te beginnen? Zit je vol goede
ideeën maar komt het er niet van?
Ga dan langs voor een gesprek met
een energie-ambassadeur. Hij helpt
je verder op weg of verwijst zo nodig
naar de juiste personen, netwerken en
actuele workshopinstanties ook kan
hij uitleg geven hoe je energierekening
precies in elkaar zit.
Data: 14, 21 en 28 juli
Tijd: 14.00-16.00u
Centrale Bibliotheek Utrecht,
Oude gracht 167, Utrecht

De ontdekking van Oostbroek
Je bent van harte welkom tijdens de
ontdekking van Oostbroek. Er is op die
dag veel te beleven op het prachtige
landgoed aan de rand van de stad
Utrecht. Een feestelijke streekmarkt,
een knutselkraam, waterdiertjes scheppen, excursies over het landgoed. Huize
Oostbroek is open voor bezichtiging
Datum: zaterdag 9 september
Tijd: 1100-16.00u
Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 45a De Bilt
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Rinus en Gijs
Dat was me ’t kwakkelwintertje wel,
Rinussie, maar lente en zomer hebben
het meer dan goed gemaakt. Man, oh
man wat was ‘t heet, droog en stoffig.
Dat kan je zo wel zeggen. Ik liep zelfs in
kini te schoffelen en toch brak het zweet
me uit alle naden, spleten, hoeken en
gaten. Ik bleef stug doorwerken, keek na
een tijdje effe op en warempel: op mijn
pad stond een menigte tweevoeters me
aan te staren.Vroegen ze zich af wat ik
met die stok met dat platte plaatje aan
het rommelen was! Ik zei: ‘wormen zoeken’
en zij weer: ‘getsie, zitten die hier dan?’
Ja, Gijssie, je maakt wat mee heden ten
dage, echte moestuinders zijn schaars,
een uitstervende diersoort op het
complex. Recreanten des te meer, in
tuinfauteuil met als het even kan een
laagje zachte kussentjes, dan kan je lang
genoeg blijven zitten. Staat de Bokma
koud en binnen handbereik? iPodje d’r
bij.
Zeg ware moestuinder, je tuin staat
behoorlijk volgepropt, waar ga je straks je
boerenkool en spruiten zetten ?
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over verbonden blijven

Dat vraag ik me ook af. Denken,
denken en nog eens denken, puzzelen,
passen en meten. Ik zou het echt niet
meer weten. Misschien hebben zij die
zich boven ons gesteld hebben de
oplossing: vanwege de A27-verbreding
komen er tijdelijk tuinen vrij.

een rattenstaartje of Bladgroen was
niet meer. Maar aan het eind van de
voorstelling zongen we met zijn allen:
Bladgroen moet blijven, niet minder
maar méér Bladgroen! Iedereen vrolijk
en grote blij. Glaasje op de goeie afloop
en bloemetjes urineren.

Master! Clever! Strik erom, klaar. Moet je
zeker doen, de kans dat je een ja krijgt
is levensgroot want het past nou zo mooi
in het kader van VERBINDEN.Trouwens
nog een ander chapiter.Was jij ook op de
laatste ALV ?

Jaja, maar wat heeft die Bladgroen nou
voor meerwaarde wil ik wel ’s weten.

Zeker wel. Ik had mijn radar aangezet
en hij piepte. De woorden lekker
soepele vergadering heb ik zelden
gehoord, maar als een vogel snatert en
zwemvliezen en vleugels heeft, dan is
’t vaak een eend. In lange tijd niet zo’n
lekker soepele vergadering ervaren,
weinig leden maar wel de meest
gemotiveerde en loyale. We hebben
met zijn allen goed doorgepeesd.
Maar het leukste onderdeel was de
videopresentatie van ene mw. Paula
of Paulieneke. Mooie tekst, gelardeerd
met beelden over nut en bijdragen van
Bladgroen aan VERBINDEN om maar ’s
wat te noemen.
Mocht Bladgroen nou echt blijven of is het
afgedroogd, verdroogd, en gecomposteerd ?
Het hing wel aan een zijden draadje
met het zwaard van Damocles er
nog aan, het scheelde een haartje van

Nou breek je me de snep open. Over
echt moestuinieren gesproken: ik
dacht dat ik al wat wist, maar ken je de
rubriek over de plant die behandeld
wordt? Vervolgens de VERBINDING:
lezen over een nieuw tuinlid en de
geschiedenis van een oud lid. En daarbij
geniet ik van al de mooie platen. Niks
bij ’t oud papier: Bladgroen bewaar
ik. Dan heb ik ’t nog niet over andere
artikelen zoals die recepten, daar ga
ik altijd fiks mee aan de gang. Weet je
hoe lang ik nog steeds die andijvie met
gehakt en rijst maak. Je eet je vingers
er bij op.
Ja, zo kan die wel weer. Zit je soms in de
redactie, je zit jezelf een zoen te geven.
Maar je hebt wel gelijk, d’r zit wat in, want
helaas krijg ik geen VERBINDING meer
via de tuindiensten, die doe ik niet meer.
Wat?! Jij óók al niet meer?

familie mee, de hele zaak is bij de
avondklok superluxe-de-friemel-de-Paris in
orde. Jouw oom Nel heeft toch zo’n grote
familie? Nou dan! En trouwens, ik hou
bijen, die werken zich rot op de tuinen!
En weet je hoeveel tientallen slakken ik
het complex al afgeholpen heb?! Ik hark
m’n paadje, geen sprietje te zien. Piekfijn
geknipte haagjes. Ik hou de kantjes bij….
Je loopt de kantjes eraf zal je bedoelen.
Waar blijven we zo nou met ons
VERENIGINGSLEVEN, iets SAMEN tot
stand brengen. Na gedane arbeid met
mekaar een bakkie doen, mariabiscuitje
d’r bij. Wat ik zeg:VERBINDING.
Dus jij doet nog tuindienst?
IK?! Man ik loop al tegen de 80!
Ik dacht anders dat je nog geen 60 was.
Zo zie je maar weer: de tijd gaat
sneller dan je denkt, da’s al over 20
jaar. En bovendien: ik kan ‘s zaterdags
niet, want dan moet ik macrameeën.
Allez, lang genoeg geluld, we zijn d’r om
te tuinieren! Ik ga m’n Vlijtige Liesjes
bewateren, die staan helemaal droog.
Ajetó.
Ajetó.

Nee en terecht. 5x per jaar! Waarom
niet één hele dag, mag best bij ’t krieken
beginnen, neem ik buren, vrienden en
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In Brabant, waar je de
meeste wietplantages van
Nederland aantreft, op
zolders en in leegstaande
varkensstallen, weten ze
als de beste dat je planten
kunt verbouwen op elke
verborgen plek die
Onze Lieve Heer
geschapen heeft.

Wij als volkstuinders vinden het waarschijnlijk maar niets om in een lift te
stappen en op de vijfde etage van een
oud fabrieksgebouw een enorme roze
verlichte ruimte in te duiken om sla te
oogsten.Daarvoor houden we teveel van
de frisse wind om ons heen, het ruisen
van de bomen, de geur van gras en het
werken in de zwarte grond. Maar dit
is wel de toekomst van (kleinschalige)
groententeelt, die in en om steden plaats
zal gaan vinden, als we groenten betaalbaar,
lekker en gezond willen houden. Die
manier van kweken drukt de kosten van
vervoer, en door een kringloopprincipe is
het ook nog ecologisch verantwoord.
Bij ‘’Duurzame Kost’’, gevestigd in het
Veemgebouw op het voormalige Philipsterrein in Eindhoven, kweken ze niet alleen
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GROENTEN
TELEN IN
EEN PHILIPSFABRIEK
allerlei soorten groenten en kruiden, maar
ze doen dat ook nog met de aquaponics
techniek (zie kader). Het voedsel voor de
planten is afkomstig van de vissen die ze
in grote tonnen houden. De uitwerpselen
van de vissen (want vissenpoep klinkt zo
vies) worden gedroogd en verwerkt tot
kleine brokjes. Die worden in het water
gegooid waar de planten in drijvende
bakken onder lamplicht groeien. En
het afval van de groenten wordt weer
gebruikt om de vissen te voeren. Jos
Hakkenes, directeur van Duurzame Kost,
kan zijn trots nauwelijks verbergen als hij
ons rondleidt over zijn enorme bedrijf. In
grote kuipen zien we vissen wegflitsen.
Er wordt hier geëxperimenteerd met
verschillende soorten maar forellen
blijken het meest geschikt, omdat die ook
nog eens smakelijk zijn om zelf gegeten

te worden. Zo ontstaat er een compleet
zelfvoorzienende
kringloop.
Het
bijzondere van Duurzame Kost is ook
nog dat het personeel vrijwel allemaal
‘’een afstand tot de arbeidsmarkt’’ heeft.
Bij ‘’Duurzame Kost’’ krijgen ze een
opleiding die ze daarna een voorsprong
geeft op de arbeidsmarkt. Het personeel
helpt ook bij de vele rondleidingen die
hier gegeven worden.Vrijwel dagelijks zijn
er wel groepen die het wonder van nabij
willen zien. Jos kan dat onmogelijk allemaal
zelf doen, maar hij stelt wel strenge eisen
aan het bezoek die zijn personeel moet
handhaven. Zo moet iedereen een witte
jas aan, en krijg je een haarnet om en plastic
hoezen om je schoenen. Zo voorkomen
ze ziektes, want die breiden zich in dit
kringloopsysteem natuurlijk snel uit. Het
is de moeite waard om je zo uit te dossen,
want wat je daarna te zien krijgt tart elke
beschrijving: enorme bakken met water
waarin groenten in verschillende stadia
van groei te zien zijn en die langzaam
naar voren geschoven worden om na zes
weken te kunnen worden geoogst. De
kroppen sla zijn enorm en de bladeren
van de basilicum hebben science fiction
achtige afmetingen. Vrijwel alles wat hier
gekweekt wordt gaat rechtstreeks naar
restaurants in Eindhoven en omgeving,
maar op zaterdag kan het grote publiek
de sla en de forellen ook kopen, op de
begane grond van het Veemgebouw, waar
een Vershal gevestigd is.
Het duizelt je wanneer je in de lift stapt
en daarna weer over dit voormalige
industriegebied loopt. Er werd even een
raam open gezet naar de toekomst. Laten
we daarom nog maar even genieten van
onze eigen tuinen op de vruchtbare
Utrechtse grond.
PT
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Aquaponics:
circulair en duurzaam
Aquaponics is een duurzaam systeem
voor voedselproductie. Het combineert aquacultuur met hydrocultuur
in een circulair systeem. Bij aquacultuur komen de uitwerpselen van de
gekweekte vissen als afvalstoffen in
het water terecht. Hierdoor kan het
water giftig worden. Bij een aquaponicssysteem dienen deze uitwerpselen
juist als voeding en onderdeel van het
systeem. Bacteriën in het hydroponicsgedeelte (waar groenten op ‘water’
groeien) breken deze af tot voedingsstoffen voor de planten. Het water
uit dit onderdeel circuleert vervolgens
zonder afvalstoffen terug naar het
aquacultuurgedeelte, waar de vis
wordt gekweekt. Dit systeem gebruikt
negentig procent minder water dan
tuinieren in volle grond, omdat het
water wordt gerecirculeerd, en alleen
het water wat de planten opnemen
(of het water dat verdampt) moet
bijgevuld worden. Bovendien is het
niet afhankelijk van vruchtbare aarde.
Echte verse vis zorgt voor een veilige
en gezonde bron van eiwitten. Ook
maakt dit systeem géén gebruik van
grote, milieuvervuilende landbouwmachines noch van stoffen die
schadelijk zijn voor de vissen of de
planten. Hormonen, antibiotica en
andere visadditieven zijn schadelijk
voor de planten en worden dus niet
gebruikt. Er is slechts een kleine
hoeveelheid energie nodig om een
waterpomp van 500 watt en beluchting van 700 watt te laten draaien.
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– vervolg van pagina 12 –

Landelijk gezien komt er steeds meer
belangstelling voor schooltuinen en groene
schoolpleinen. In sommige plaatsen in de
Randstad is het zelfs verplicht dit aan te
bieden op school. Een goede zaak, want
respect voor de natuur en zorg voor ons milieu
ontstaan pas als je die natuur kunt ervaren.
En deze kinderen zijn de beleidsmakers van
de toekomst. Dus wij gaan nog wel even door
met onze schooltuin, met veel plezier. Want
je kunt er heel hoogdravend over doen, voor
nu hebben we gewoon heel veel plezier met
de kinderen en met elkaar.

Toby, Evert, Erica en Anneloes
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– Lief en Leed –

foto: marion van dam

Het 10e schooltuinjaar is dit dus al weer.
En het wordt ieder jaar nog beter en leuker.
In de loop van de jaren is er, met hulp van
verschillende mensen, veel werk verzet om
iets moois en blijvends neer te zetten: Gert
van Essen, Wil Brakké, José van Beusekom
en de ‘maandagploeg’ om maar een paar
te noemen, veel maatschappelijk stagiaires,
ouders en niet te vergeten de kinderen zelf.
Het eerste jaar hebben we toch maar met
de kinderen samen alles aangelegd en in de
loop van de volgende jaren uitgebouwd tot
een prachtig, veilig en leerzaam plekje. Ruim
600 kinderen inmiddels hebben hier drie
jaar lang een wekelijkse leer- en ontdekplek
gehad, waar ze al doende konden leren over
tuinieren, bodemdiertjes, de vlindercyclus,
kikkervisjes, bijen, samenwerken, koken
en soms gewoon om je handen vies te
maken. De schooltuin heeft een vaste plek
in het lesrooster en er ontstaat steeds meer
aansluiting tussen lessen op school en lessen
op de tuin. Gelukkig zijn er ieder jaar weer
veel enthousiaste ouders die mee komen om
te helpen. Of koffie te drinken in de zon.
Of om foto’s te maken of een filmpje voor
hun blog.

Begin maart is, op 73-jarige leeftijd,
Francien van Randeraad overleden.
Francien was al sinds enige tijd geen
tuinlid meer, omdat zij dit door
haar ziekte en de vele operaties
niet meer vol kon houden. Maar
ze was een tuinierster in hart en
nieren en ze kwam, zo lang als het
maar even kon, op haar fietsje naar
de tuin.Vaak eerst een kopje koffie
met taart bij de winkel en verder
genieten van de bloemen, vogels
en het buiten zijn. Francien is lang
tuinlid geweest en heeft dus vele
tuinvrienden gemaakt.Vanuit de
vereniging is een bloemstuk met
lentebloemen gestuurd, wat de
familie erg op prijs stelde omdat ze
juist van dit soort bloemen zoveel
hield. Dat wisten we natuurlijk
ook wel. Een aantal tuinleden heeft
de condoleance of begrafenis van
Francien bijgewoond.

colofon enzo
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