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Gabriëlle’s tuin
met vuurplaats

Permacultuur

Weetjes
over wortelen

VAN DE
MAKERS

december 2018
We moeten beter en bewuster omgaan met Moeder Natuur,
met de grond, en met alles wat we daarop verbouwen.
We horen het al jaren, maar het afgelopen jaar lijken al
die berichten explosief vermenigvuldigd. We zijn met zijn
allen minder vlees gaan eten. En groenten, in alle vormen
en maten, zijn met een geweldige opmars bezig. Planten
vervangen ook steeds vaker eindige grondstoffen, zoals
olie en gas. Met die enorme kringloop kunnen wij op onze
kleine stukjes grond ook aan de slag. Permacultuur is het
nieuwe toverwoord. We gaan er in dit nummer uitgebreid
op in. Het is ook een manier om je weerbaar te maken,
om te overleven in een wereld die ons niet altijd goed
gezind is. Bushcraft, het alleen in de natuur overleven met
eetbare planten, stond dit jaar in het nieuws, en over
het Friese Mienskip, gemeenschapszin, hoorden we
veel doordat Leeuwarden Culturele Hoofdstad was.
Van Bushcraft tot Mienskip is een kleine stap. Laten we
dat komend jaar eens gaan doen, het met elkaar rooien,
bij soep die we maken van alle overgebleven groenten,
rond een vuur van ons eigen hout. Een goed 2019, voor
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INHOUD

Word tuinmaatje!
Er staan in heel Utrecht
veel mensen op een wachtlijst
voor volkstuinen.
Tegelijkertijd vinden
de mensen die zo’n tuin
al jaren hebben, het werk
erop soms wel wat zwaar.
Daarom willen we proberen
om die twee groepen aan
elkaar te koppelen.
Zo kunnen nieuwe
tuinders ook kijken
of het wel iets voor
ze is, zo’n tuin.
Geef je op bij
bladgroenutrecht@gmail.com,
vertel het door en
deel dit bericht op
Facebook,
Twitter en
Instagram.
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‘Als je het vuur uit het huis
haalt, heeft het geen hart’
v
Gabriëlle de Hond over taarten,
indianen en intuïtie

I

Iedereen die zich na de tuindienst laat
verleiden tot een stuk taart, kent haar:
Gabriëlle de Hond, die met haar taarten
gezelligheid in de vereniging brengt. Ook
voor dit interview bakte ze een appeltaart
in haar nieuwe Dutch Oven, die werkt
door er hete briketten op te leggen. Over
samenwerking heeft ze nog veel meer
ideeën, want ze denkt daar graag over
na – zowel van mensen als van planten.
En dan spreken we zomaar weer over
permacultuur, het grote thema van deze
Bladgroen. Gabriëlle is al zo’n achttien jaar
lid van onze vereniging, en heeft een aantal
tuinen gehad. Eerst had ze een halve tuin,
later een met een terrasje en nu zit ze
alweer vijftien jaar op een tuin met een
echt huisje en een kas. We stellen haar de
hamvraag: Waarom tuinier je?
GdH: ‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik
ben opgegroeid in grotere dorpen, waar
van huis uit altijd wel tuinen waren,
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maar ik heb zelf nooit een tuin gehad.
Toen ik twee jaar in Utrecht woonde
fietste ik hier voor het eerst rond. Ik
vond het toen vooral aan de andere
kant heel mooi. Maar ja, toen vertelden
ze dat er daar toch wel heel veel klei
was en dat je dat helemaal om moest
spitten, dus toen dacht ik: dat ga ik niet
redden. Ik wist niet waar ik aan begon,
want ik had nog nooit getuinierd. Ik was
toen ongeveer 35.’
Het valt me op dat veel vrouwen rond die
leeftijd gaan tuinieren. Dat heeft misschien
wel met aarding te maken.
‘Dat is het voor mij ook wel. Als ik
met hoofdpijn naar de tuin ga, is het
daarna weg. Het was voor mij ook wel
een mooie tegenhanger van mijn werk.
In de IT was ik helpdesk medewerker
en later consultant voor een groot
softwarepakket. Ik heb daar van alles
gedaan in de begeleiding van klanten, veel
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denkwerk. In die periode ging ik me
ook verdiepen in energetisch werk,
vooral ‘familieopstellingen’ en dat doe
ik nu nog veel.Wat familieopstellingen
is kan ik je niet uitleggen, dat moet
je gewoon meemaken. Het is een
manier om onderbewuste patronen
zichtbaar te maken en te doorbreken
door mensen een rol te geven, zoals
in een familie. Je kunt het ook in
bedrijven en in afdelingen doen en
zo analyseren wat er aan de hand
is. Zo kan een directeur vragen een
‘organisatieopstelling’ te doen over
een afdeling die niet functioneert. Ik
denk dat grote bedrijven als Unilever
het ook wel doen om nieuwe merken
uit te testen.Voor mij gaat het vooral
om het voelen. Niet wijzen naar een
ander als iets niet leuk is, maar voelen
wat het bij jezelf doet.
Intuïtie
Ik ben als IT-er bij een reorganisatie
ontslagen en ik had wel door willen
gaan met energetisch werk, maar
dat paste niet. Ik richt me nu op de
overeenkomst met processen in de
tuin. Ik heb ook cursussen gedaan
die gebaseerd zijn op kennis van de
Indianen. Dat zijn aan de ene kant
praktische dingen als: hoe maak je
een hut en hoe vind je water. Maar
er zit ook een bewustzijnskant
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aan, die ik nog interessanter vind.
Namelijk hoe verbind je je met de
natuur, bijvoorbeeld door met je
intuïtie de weg te vinden in het bos,
en hoe overleef je. We doen daar
veel met een blinddoek op. In één
oefening heb je een voorwerp waar
je veel mee hebt, bijvoorbeeld een
zeepsteen die je bewerkt hebt. Dan
krijg je een blinddoek om en wordt
die steen ergens neergelegd. Jij zou die
steen dan blindelings moeten kunnen
vinden. Dat lukt natuurlijk bijna
nooit, maar dat soort dingen vind ik
wel fascinerend. Zonder verbinding
met de natuur kun je niet overleven,
zeggen de Indianen.’
Hoe vertaal je dat naar de tuin?
‘In mijn vorige tuin had ik allemaal
groentes. Het ging hartstikke goed
met de rode kool en zo, maar een
paar jaar geleden ben ik eens over
permacultuur gaan lezen. Ik ben gestart
met Hügel-bedden, van die verhoogde
groentebedden met onderin rottend
hout, en mest en aarde. Het leken wel
grafheuvels. Maar ik had veel te weinig
aarde gebruikt, dus mijn oogsten
mislukten. Het heeft wel vier jaar
geduurd voordat er iets normaal op
kwam. Wat er wel welig groeide was
wat wij onkruid noemen. Ongeveer
in diezelfde tijd organiseerde ik voor
mijn 50e verjaardag een feestdag rond
wilde eetbare planten, die daarna
gekookt werden op houtvuur, want
dat vind ik ook heel belangrijk. Daarna
heb ik een online-cursus gedaan, en ik
ben me gaan verdiepen in Natuurlijk
Leven. Zo ben ik mijn eigen deodorant
gaan maken, en afwasmiddel van
klimop of paardenkastanjes met
lavendelolie. Voor de verzorging van

mijn huid en om kwalen te bestrijden
maak ik tinctuur en olie, die je voor
van alles kunt gebruiken, zoals olie
van goudsbloemen of madeliefjes. Zo
ben ik een grote fan van brandnetels
geworden. Daar heb ik tinctuur van
gemaakt, dat werkt hetzelfde, maar dan
met alcohol. Ik ben daar zo in op gegaan,
dat het hier wel een beetje te wild werd.
Nu heb ik besloten om een beetje in
te gaan breken. Ik heb als eerste deze
vuurplaats gemaakt, en ik heb nog veel
meer op mijn verlanglijstje staan. Deze
zomer is mijn tuinhuis geschilderd,
waardoor ik amper tijd had plek te
maken voor mijn groenteplantjes.
Gelukkig had een buurvrouw verderop
veel plek en weinig plantjes en werd het
een leuke samenwerking.’
Hoe ging het verder met het tuinieren?
‘Samen met Natuurlijk Leven heb ik ook
een Natuurlijk Moestuinieren cursus
gedaan van de Belg Frank Anrijs. Die
maakt ook gebruik van permacultuurelementen, zoals mulchen. Hij geeft
goede adviezen, zoals het bedekken
van de grond waar je hoog onkruid
hebt met karton, waar je vervolgens
organisch materiaal op legt, zoals stro
of blad, dat na een half jaar er vanzelf
voor zorgt dat je grond weer bruikbaar
is. Je zou dat nu in de herfst kunnen
doen. Dan hoef je niet met plastic te
werken. Interessant is ook een manier
van in golven zaaien zodat plaaginsecten
van de geuren in de war raken. Je kunt
daarvoor ook strategisch kruiden inzetten. Al die adviezen zijn gericht op
het vergroten van de productie, en
dat vind ik allemaal erg interessant. Ik
houd erg van dat soort experimenten.
Als ik nu ingrijp, dan wel in lijn van de
tuin. Ik wil bij voorbeeld al heel lang

een kruidenspiraal maken. En ik zou een
warme composthoop willen, maar dat
is veel werk. Eigenlijk heb ik hier hulp
nodig. Het is gewoon te veel alleen.
Maar ja, wie tuiniert er zoals ik?’
Wat vind je het allerleukste in de tuin?
‘Ik heb daar een mooie prunus, die
bloeit prachtig in de lente en heeft in
de herfst mooie bladeren. En ik heb
een grote venkel. Maar het fijnste vind
ik het hier, bij mijn vuurtje. Even niets
hoeven. En gezellig met mijn vrienden
en vriendinnen van de tuin borrelen of
een soepje koken in de Dutch Oven.’
PT

e
• Natuurlijk Moestuinieren:
https://yggdra.be/onlinejaarcursus-groenten-kweken
• Natuurlijk Leven:
www.harmonycenter.nl/onlinecursus-natuurlijk-leven
• Natuurbeleving vanuit
de indianen:
www.barefeetsurvival.nl

meer
info

9

Permacultuur

Moeder natuur als bondgenoot
Permacultuur is in de jaren zeventig in Australië door twee biologen, Bill Mollison en
David Holmgren als eerste beschreven. Door de relaties van de beplanting in de bossen
van Tasmanië te onderzoeken en de belangrijkste ecologische principes te achterhalen
hebben ze een methode van tuinieren
ontwikkeld die revolutionair te noemen
is. Je moet daarbij uitgaan van een
aantal basisprincipes.
1. Inventarisatie
Je begint met de vraag: wat is mijn
doel, wat wil ik bereiken, waar
heb ik behoefte aan?
Daarop volgt observatie
en analyse van het soort
grond (zware of lichte
grond), van de omgeving,
de ontwatering, licht en
schaduw. En ook van de
voorgeschiedenis: wat is
er voorheen gedaan met de
grond?
2. Kleinschalig en zelfvoorzienend
Permacultuur is de tegenhanger van de
agro-industrie en valt niet samen met
biologische landbouw, want die kan ook
grootschalig zijn. Permacultuur is ook
kleinschalig omdat er wordt gestreefd
naar een minimale inzet van geld en
middelen.
3. Kringloop tuinieren
Het idee van kringloop is hergebruik.
In permacultuur is er geen afval of
overschot. GFT, groente-, fruit- en
tuinafval, wordt gecomposteerd en
ingezet ter verrijking van de eigen
bodem. Teveel aan productie wordt
verkocht, geruild of uitgedeeld.

10

Permacultuur gaat uit van goede
zorg voor de grond en de microorganismen boven en in de
grond. Een goede grond
is de basis voor een
gezond gewas. Concreet houdt dat in: een
minimale grondbewerking. Je maakt geen gebruik van kunstmest en
pesticiden maar wel van
alternatieve bestrijdingsmiddelen (zoals insectenhotels en
nestkasten). Je bedrijft ook geen
monocultuur, door aanleg van grote
oppervlakten van hetzelfde gewas. Je
streeft naar biodiversiteit, wisselteelt en
combinatieteelt. Het composteren, mulchen en groenbemesting dragen ook bij
aan een gezonde en vruchtbare grond.

De zojuist onteigende volkstuin
(ten bate van groter nut: parkeerplaats
of de weg er heen)
bevatte nog allerlei moois
een meidoorn bijna bloeiend
een moerascypres zelfs, kaal nog
en wachtend zoals zoveel andere bomen
bulldozers likken hun grage bekken
Zoveel uitvinders als er zijn
is er niet één – of eindelijk een uitvinderes
die een worm uitvindt tegen beton
een klein apparaat tegen rechtlijnigheid
een opblaasmiddel tegen
voor niets dan besturen geschikten?
Puin is het nu
zelfs het gras verbrand
dood haar op een nooit goed gevoegd hoofdje
stof waren we, tot stof willen ze
– de nooit aflatende ingrijpers –
ons terug dwingen

D. Hillenius (1927 - 1987)

Permacultuur is vernieuwend omdat tuinieren van oudsher een strijd tegen moeder natuur is. Snoeien, onkruid en ongedierte bestrijden, kappen, knippen en
efficiënter maken zijn allemaal acties tegen en ingrepen in de natuur. Wanneer je
begint met permacultuur stop je met het
offensief en leer je observeren en minder
in te grijpen voor meer resultaat. Je werkt
dan hand in hand met moeder natuur.
SJ/EM
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hebben belangstelling getoond voor
het project, en dan vooral voor
de commerciële doelstellingen. Ze
vroegen zich af of het mogelijk is om
te overleven voor een agrarisch bedrijf
dat de permacultuur principes toepast
op een stuk grond van 1000 m2 . Er
werd een uitgebreide economische en
ecologische analyse uitgevoerd tussen
2011 en 2015, die heeft aangetoond dat
het bedrijf zeker rendabel is.

De boerderij van Bec
Hellouin is ongetwijfeld de
bekendste en succesvolste
permacultuurtuinderij van
Frankrijk, en misschien
wel van heel West-Europa.

D

De boerderij ligt in Normandië,
waar het project in 2004 is gestart
door het echtpaar Charles Hervé en
Pérrine Gruyer. Ze hebben eerst de
bescheiden bedoeling om hun gezin van
gezond voedsel te kunnen voorzien.
Maar in 2006 nemen ze de radicale
beslissing om een agrarisch bedrijf
te beginnen. Geen van tweeën had
enige ervaring met het boerenleven.
Ze waren naïeve en idealistische
stadsmensen. Perrine had de leiding
over een juridische afdeling van een
bedrijf in Azië en Charles reisde de
wereld rond, en leefde twee decennia
lang aan boord van zijn zeilboot. Hij
ontmoette onderweg veel inheemse
volkeren, waarover hij ongeveer zestig
documentaires maakte en talloze
boeken schreef. Deze ervaringen
hebben hem gemarkeerd. De boerderij
van Bec Hellouin is daarvan het directe
gevolg. Het is allereerst en vooral een
liefdesrelatie met de natuur.
Teleurstelling
De eerste jaren zijn zeer teleurstellend
en ontmoedigend. Maar dan ontdekt
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Boerderij Le Bec
Een liefdesrelatie

het stel in 2007 de permacultuur.
Het resultaat is een schilderachtige
opeenvolging van ecotuinen en een
bostuin met wel 500 fruitbomen, die
allemaal naadloos aansluiten op de
omgeving.
In het laagste gedeelte van de tuin
bevindt zich een eilandje met verhoogde
bedden, omgeven door poelen en het
riviertje Le Bec. De permanente bedden
van een meter breed worden niet
gespit, maar soms wel losgewoeld met
de hand. Gemaaid organisch materiaal
belandt als mulch op de grond. Als de
dikke lagen mulch verteren, ontstaat
er een nieuwe levende bodem die
voldoende voedingsstoffen voorziet
voor de planten. Op de bedden van

met de natuur

maar 80 cm breed worden maar liefst
twaalf rijen groenten gezaaid, dicht op
elkaar zodat onkruid amper de kans
krijgt om te groeien.
Vanaf 2008 is de boerderij
in zeer korte tijd in staat
gebleken hoogkwalitatieve
producten te verbouwen
(ze leveren vooral aan
veeleisende restaurants)
en zelfs ook rendabel te
zijn.
Onderzoekers
van
het
INRA
(het
Franse instituut voor
onderzoeken
op
agrarisch
gebied)

Charles en Pérrine noemen hun
boerderij zelf liever geen modelbedrijf.
Wel hebben ze aangetoond dat het
toepassen van de principes van de
permacultuur tot productiviteit en
harmonie met de natuur kan leiden.
Samen hebben ze een boek geschreven
over hun ervaring: Permaculture: guérir
la terre, nourrir les hommes, letterlijk
vertaald: ’Permacultuur: de aarde
genezen en de mensen voeden’. Een
Nederlandse vertaling is waarschijnlijk
eind dit jaar beschikbaar. Op bezoek
gaan is ook mogelijk gedurende de
open dagen, elke vrijdag van mei tot
november. Je vindt de openingstijden
en de route op hun site, waar je nog
veel meer informatie over
de boerderij
kunt vinden.
SJ

Meer info op:
www.fermedubec.
com
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foto:Tessa Lavrijssen

– In memoriam –

Jan
van der
Leeden

s
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Jan van der Leeden was een steunpilaar
voor ATV Stadion, en zijn overlijden
was dan ook een schok voor velen.
Het moet de familie gesterkt hebben dat
er zoveel mensen van de tuin aanwezig
waren bij de crematie. Jan was zo’n man
met een natuurlijk overwicht. Hij gaf je
het gevoel dat hij alles wist en overal
een oplossing voor had. Hij was zo’n
beetje de algemene vraagbaak: wil je iets
weten, doen of bouwen? Vraag maar
aan Jan. Zijn mening werd binnen de
vereniging algemeen gerespecteerd, en
sommigen waren zelfs een beetje bang
voor hem. Je liet het wel uit je hoofd om
je pad niet te onderhouden of je tuin te
verwaarlozen als Jan daar iets van had
gezegd.

Hij was ook de bedenker van de
Maandagploeg, een groep mannen die
op maandag met elkaar grote werken
opknapte. Die ploeg was jarenlang de
ruggengraat van de vereniging. Jan had
precies in zijn hoofd wat er allemaal
moest gebeuren aan onderhoud,
snoeien, zagen, gras maaien, reparaties
aan het gebouw en onderhoud van het
gereedschap. Dat werd dan precies zo
uitgevoerd door de ploeg en dat liep
onmerkbaar haast en heel gesmeerd.
Hij heeft in zijn tijd ook een beheerplan
gemaakt, helemaal met de hand en
met vulpen uitgeschreven, waarop het
huidige beheerplan gebaseerd is. Ook
zorgde Jan dat er altijd iets lekkers bij de
koffie was. Zelf nam hij dan spoorpunten
mee, maar hij wist iedereen zo gek te
krijgen om ook iets mee te nemen.
Koffie zonder koeken vond hij maar
armoedig. Toen de maandagploeg werd
opgeheven, kwamen de mannen elke
maandagmorgen op zijn tuin koffie
drinken.

Jan had hij een groot sociaal hart,
met name voor de zwakkeren in
de samenleving. Hij heeft jarenlang,
via zijn zoon, de leerlingen van de
Dijnselburgschool begeleid met hun
stage op de volkstuin. Daar kwamen
later de maatschappelijke stagiaires bij,
wat hij samen met Hilly en Margrit deed.
Met een grap en een grol kreeg hij veel
gedaan. Hij maakte de dienst uit, maar
op een manier dat je het wel van hem
pikte.

Je kon merken dat Jan voordat hij op
zijn 60e met de VUT ging belangrijke
functies had gehad in de gemeente
Utrecht. Hij was procesmanager bij de
afdeling Wijk, Beleid en Sturing tot zijn
pensioen. In de tien jaar daarna was
hij nog docent en examinator bij de
landelijke opleiding voor wegenbouw.
Er werd door de vereniging dankbaar
gebruik gemaakt van het grote netwerk
dat Jan zowel binnen als buiten de
gemeente Utrecht had. Hij bleef
ook betrokken bij allerlei Utrechtse
projecten, zoals De Letter van
Utrecht, waarbij er elke zaterdag op de
Oudegracht letters uit stenen worden
gebeiteld die met elkaar een gedicht
vormen.

Vanuit de vereniging is er bij zijn
crematie een bloemstuk gemaakt
met een boomstronk er in. Het was
symbolisch voor de persoon die Jan was.
Jan van der Leeden is 80 jaar geworden.

Over de vereniging, met al zijn
tegenstellingen, had hij alleen maar
mooie woorden: ”Die samenhang van
mensen hier, met allemaal een doel,
dat tuintje goed onderhouden, dat is
ontzettend leuk. Dat heel makkelijk
kunnen delen van kennis en planten
en zaden. Ik vind dat een heel sociaal
gebeuren, heel sympathiek. Het is heel
warm. Het is wel een afspiegeling van
de maatschappij maar zo zou je ook
normaal in het leven kunnen staan.’’

AvdB/PT
(Een uitgebreid interview met Jan van
der Leeden stond september 2012 in
Bladgroen 13/3.)

15

Helleborus,
Wat op kerstmarkten Kerstroos wordt
genoemd, is eigenlijk een Kerstster,
de Euphorbia pulcherrima, die je met
vuurrode, maar ook met roze, gele of
witte bladeren kunt kopen. Je vindt
ze nogal eens terug op traditionele
kerstkaarten, maar zelden in een tuin,
want ze overleven vaak de lente niet op
een vensterbank. Je moet er van houden.
De échte Kerstroos, de Helleborus
niger of orientalis, ziet er heel anders
uit. Hij bloeit soms ook rond Kerst, maar
meestal iets later, en is nooit knalrood.
Wel roze, crème, appelgroen, en het
mooist: blauwgrijs. Iedere keer weer
verbaas je je erover als ze in november
al laten zien dat ze eraan komen, met hun
groene spichtige sprieten die uit zullen
groeien tot prachtige donkergroene,
leerachtige
bladeren,
waartussen
als lenteklokken de zacht gekleurde
grote kelk-achtige bloemen zullen
16

bengelen. Ze zien er zo kwetsbaar uit,
met hun lange meeldraden. Maar dat
is schijn. Ze zijn oersterk als je ze ooit
goed hebt geplant. Dat betekent: in een
flink plantgat, dat je eerst hebt gevuld
met goed verteerde mest, steenpuin
(of klein geslagen plantenpotten) en
volle grond. Als je ze zo laat starten,
kun je ze ook verplaatsen, al hebben
ze dat liever niet. Ruim uitgraven
dus, delen als dat noodzakelijk is, ze
opnieuw laten beginnen in een ander
schaduwrijk stuk van je tuin, en je
hebt er weer jaren plezier van. Niet
alleen omdat ze de lente aankondigen,
maar ook omdat ze een noodzakelijke
voedselbank zijn voor bijen en andere
insecten die in februari nog niet veel
meer van hun gading zullen vinden
dan sneeuwklokjes. Verder zijn ze
voor mensen niet eetbaar, en hun
Nederlandse naam, stinkend nieskruid,

de échte Kerstroos
geeft je ook geen aanleiding om dat
eens uit te proberen. Vroeger schijnen
de gemalen wortels wel gebruikt te zijn
als, inderdaad, nieskruid, maar ook
als braakmiddel bij obstipatie. Dat is
gestopt toen daar simpele pilletjes voor
te krijgen waren.
Helleborussen raakten in de mode toen
het Nieuwe Tuinieren in Nederland
werd geïntroduceerd, zo’n 25 jaar
geleden, met stevige vaste planten die
uit de hele wereld gehaald werden. De
Helleborus orientalis, met zijn prachtige
zachte kleuren, zijn vanuit Oostenrijk
en het voormalige Joegoslavië naar
Nederland gehaald, en dat verraadt
al dat ze tegen behoorlijk wat kou
kunnen. Net als bij sommige andere
planten, zoals primula’s en dahlia’s, is
er een kleine cultus omheen ontstaan,
met Helleborus-dagen bij kwekers

waar je bijzondere kleuren en vormen
(dubbele!) kunt bekijken. Maar de
enorme prijzen die daarvoor werden
gevraagd zijn door de populariteit
ervan inmiddels behoorlijk gedaald.
Wie nog iets bijzonders wil, moet naar
specialisten gaan als Coen Jansen
in Dalfsen, die tegenwoordig zijn
moederplanten betrekt van de Noord
Franse kweker Thierry Delabroye.
Daar kon zelfs Coen niet meer tegenop
kweken.
O ja, zet ze niet in een pot op je balkon
of je binnenplaats, dan gaan ze zeker
dood, al zien ze er verleidelijk uit op
de plantjesmarkt. Ze willen ademen in
de volle grond. En in een vaasje doen
ze het ook slecht, al is het een prachtig
gezicht, die 24 uur dat ze het uit zullen
houden.
PT
17

Jaqueline Vlug
v

Alles voor moeder

H

Het lijkt een prachtige winterdag in
herfstig november, het is stralend weer,
de zon schijnt volop maar door een
snijdende oostenwind is het snerpend
koud. In een etablissement, ergens op
weg richting het tuincomplex heb ik
een afspraak met Jacqueline Vlug, nog
niet zo lang lid van onze tuinvereniging.
Ze komt aan in een rolstoel. Het blijkt
een tegenvaller dat de uitspanning waar
we hebben afgesproken nauwelijks
rolstoeltoegankelijk is. En dat anno 2018!
Het lukt ons gelukkig de rolstoel aan de
kant te schuiven zodat Jacqueline de paar
passen naar een nabijgelegen tafeltje kan
zetten.
Jacqueline neemt meteen het initiatief in
het gesprek. Ze is documentairemaakster
en zit tegen haar deadline aan te werken.
Haar eerste documentaire is bijna af
en gaat binnenkort in première. Hij
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heet ‘Omgaan met dementie’ en gaat
over een dementerende moeder en
de relatie met haar dochter, Jacqueline
dus. En vooral over de vraag hoe je in
deze situatie zin en kleur aan het leven
kunt geven. Jacqueline heeft dit in deze
documentaire proberen te verbeelden
aan de hand van het leven in de laatste
jaren van haar moeder.
Eerbetoon
Haar moeder en zij fietsten graag en
veel. Op een gegeven moment heeft
haar moeder haar heup gebroken. Ze
herstelde, maar durfde eigenlijk niet meer
te fietsen, ook niet op een aangepaste
fiets. Via de fitness kreeg ze hulp van
een begeleider om weer aan de fiets te
leren wennen. Er werd een stappenplan
opgesteld, maar het ging langzaam. Dit
was het moment dat Jacqueline begon

te filmen. Haar moeder leek vooruit
te gaan tot het moment dat ze weer
een terugslag kreeg. Het werd tijd om
eens naar de dokter te gaan. Na diverse
onderzoeken volgde daar de diagnose
Alzheimer. Toen was het voor Jacqueline
duidelijk dat haar moeder de laatste
levensfase was ingegaan, en dus ook dat
die documentaire er moest komen. Ze
ging niet meer zonder camera naar haar
moeder. Achteruit kijken wilde ze niet,
dat had geen zin, vooruit kijken kon ze
niet, ze leefde met haar moeder bij de
dag. Zo werkte ze 9 jaar aan haar film.
Op 23 november 2017 is haar moeder
overleden. Op 24 november 2018, de
dag dat haar moeder 80 jaar zou zijn
geworden, ging haar documentaire in
Kinepolis Jaarbeurs in première. De
documentaire is een eerbetoon aan haar
moeder geworden, maar ook het verhaal
van een moeder-dochter relatie.

Jacqueline heeft een opleiding tot camerajournalist gevolgd bij Open Studio’s in
Amsterdam. De documentaire is volledig
haar eigen werk. Ze heeft alle rollen en
taken op zich genomen: research, script,
cameravoering, regie, interviews, voiceovers, montage, publiciteit én distributie.
Ze heeft al plannen voor een volgende
documentaire, maar ze denkt dat ze
dan wel enige ondersteuning zal zoeken,
zodat ze niet meer alles alleen hoeft te
doen.
Auto-ongeluk
Jacqueline is afkomstig uit Dordrecht.
Daarna heeft zij in diverse plaatsen
gewoond. Toen ze acht jaar was beleefde
hun gezin een groot drama. Bij een autoongeluk kwamen haar vader en broertje
om het leven. Dat heeft de relatie tussen
moeder en dochter natuurlijk enorm
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10 jaar schooltuin, november 2018
Thuis heeft ze wel een klein plaatsje,
waar ze probeerde iets voor te zaaien
en te kweken, maar daarbij hield het wel
op. Nu heeft ze gelukkig de beschikking
over verhoogde bakken in haar tuin. Ze
moet alles nog gaan ervaren, maar ze
leert snel.

beïnvloed. Na het overlijden van haar
moeder ontstond er dan ook een grote
leegte en brak een moeilijke periode
aan. Jacqueline was zo gewend om na
haar werk contact met haar moeder
te hebben en samen met haar te zijn.
Opeens was dat weg. Aan het eind van
haar werkdag, zo rond kwart voor zes,
zocht ze steeds maar naar klusjes om
nog niet naar huis te hoeven. Thuis zijn
‘s avonds vond ze niet fijn. Ze wilde dat zo
lang mogelijk uitstellen. Toen ontmoette
ze in haar netwerk iemand die haar op het
spoor van een volkstuin zette. Zo vond
ze ATV Stadion, waar de mogelijkheid
bestond voor iemand met beperkingen
om te tuinieren. Ze heeft zich aangemeld
en na een korte introductie is ze bij
onze tuinvereniging terecht gekomen.
Ze kreeg de beschikking over de
zogenaamde invalidentuin, de enige tuin
zonder nummer. Ons complex ligt voor
haar op een gunstige plek, dicht in de
buurt van haar werk in Rijnsweerd. Ze
heeft al een tuinseizoen achter zich. Ze
startte in maart met heel weinig ervaring.
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Jacqueline kookt graag met kruiden, dus
een bak met salie, tijm, dille, selderie en
koriander is dan snel gevuld.Ze probeerde
ook uien te zaaien, maar dat mislukte
volledig. Volgend jaar worden het toch
maar pootuitjes. Op de voorjaarsmarkt
op de tuin heeft ze wat groentenplanten
gekocht en andere plantjes heeft ze
gehaald bij een tuincentrum. Ondanks de
weinige ruimte die ze heeft, lukt het haar
toch om de bakken gevuld te krijgen
met sperziebonen, andijvie, sla, wortelen,
bieten en boerenkool. Eigenlijk, vindt
ze, ging het voor het eerste jaar zonder
enige ervaring heel goed. Ze heeft
plezier gekregen in het tuinwerk. Het
wieden en een beetje in de aarde woelen
vindt ze prettig. Alleen water geven
is een probleem met die hoge bakken.
Die gieter moet ze vanuit de rolstoel
te hoog tillen. Dat was zeker afgelopen
zomer een probleem. Daar gaat ze dus
iets aan proberen te veranderen. Tot nu
toe geniet Jacqueline van haar tuin. Ze
is blij dat ze eigen groenten kan telen,
ze kookt graag en haar motto is: ‘van
de grond in je mond’. Het is gezonder
dan groenten uit de winkel denkt ze.
Dit eerste jaar heeft ze vooral ook veel
geleerd van mede-tuinders en door
te experimenteren en te kijken wat er
gebeurt. Zo past tuinieren ook nog een
beetje bij haar vak.
JD

Schooltuinen
Het jaar is voorbij gevlogen. Een prachtig
jaar, vol zon, vrolijkheid en een goede oogst.
Dat is hoe ik terugkijk op ons jubileumjaar.
We hebben niets bijzonders gedaan, maar
toch voelde het hele jaar feestelijk en ik
bleef ook wel trots. Want als kinderen uit
zichzelf aan het werk gaan op hun tuintje
en al wiedend lekker voor zich uit zitten te
zingen, dan geeft dat mij het gevoel dat we
iets goeds bereikt hebben. Dat gevoel kregen
we overigens ook na de tuinkeuring van het
AVVN en een bezoekje van de Stichting
Oase, die beide erg complimenteus waren.
Wie is daar nu niet gevoelig voor? Maar
tja, zingende kinderen, een uitbarsting van
dagpauwoogrupsen, af en aan vliegende
wilde bijen, groene kikkers in de vijver en
dan ook nog koffie onder een parasol met
muizengaten en een stroopwafel van Erica.
Ze konden niet anders.
Dit jaar hebben we de goede kant van
de omringende bomen ervaren. Met deze
brandende zon en warmte was hun schaduw
een zegen. Het hielp ook tegen het uitdrogen.
En verder was de zon weer uitstekend tegen
oprukkend onkruid en slakken. Hoewel, de
kinderen hadden allemaal een naambordje
gemaakt met een geboetseerde slak er
op als ‘slakkenverschrikker’. Voor de lol,
maar misschien hielp dat toch? De oogst
dit jaar was overweldigend. Met name de

courgettes, waarvan de top helaas precies in
de zomervakantie viel. Ik heb kistenvol mee
naar huis gesleept en naar de buitenschoolse
opvang gebracht en uiteindelijk gewoon in
een kist voor mijn deur gezet. Iedere ochtend
was hij weer leeg, ongelofelijk. Eén keer zat
er een briefje in: dank u zéér! Helaas heeft
uiteindelijk iemand in zijn enthousiasme de
hele kist meegenomen. Dat was dan weer
jammer.
Aan het eind van het jaar heeft groep 8
op school een oogsttafel gemaakt, om te
laten zien wat ze allemaal op de schooltuin
hebben gedaan, gekweekt en gevonden.
Met als middelpunt onze reuzenpompoen.
En nu is het al weer voorbij. De tuin is
leeg, het plastic ligt over de tuintjes. De
aardbeistekken, gekregen van Harry
Klarenbeek, zijn uitgepoot voor volgend jaar.
De nieuwe groepen 6 en 7 kunnen niet
wachten tot zij aan de beurt zijn, ze hadden
buiten de winter gerekend. En wij hebben
even rust. Zomaar twee vrije ochtenden
erbij, dat is niet mis. Maar toch stonden
we na de laatste ochtend van opruimen
en winterklaar maken even elkaar aan te
kijken. Het was ineens afgelopen. Jammer.
Gelukkig kunnen we volgend voorjaar
gewoon weer opnieuw beginnen.
Anneloes, ook namens Toby, Evert en Erica21
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Ledenadministratie
november 2018
Deze zomer hebben we weer vier
nieuwe leden mogen verwelkomen.
Op tuin 11 heeft Antoinet Hekking
de regie overgenomen, daar waar
Seline Palm deze duidelijk een
beetje was kwijtgeraakt. Met hulp
van onze Annemarie, die over een
onvoorstelbare hoeveelheid energie
beschikt, is ze voortvarend aan het
ontginnen geslagen. Ze is van plan er
een weelderige bloementuin van te
maken. Ze heeft daar al ervaring mee,
dus dat gaat zeker lukken.
Over ontginnen gesproken; op tuin
34 is Evert Hardeveld ook hard
aan het werk om deze tuin weer in
zijn oude glorie te herstellen. Hij en
zijn vrouw Lianne Baaij hebben het
afgelopen jaar tuin 33 al tot een soort
voorbeeldtuin omgetoverd. Tuin 33 en
34 zijn van af het begin een eenheid
geweest en werden bebouwd door de
gebroeders Dick en Hans Groenewoud.
Aanvankelijk ook nog samen met hun
vader. Leuk dat de tuinen nu, na 44 jaar
Groenewouds, weer zijn overgenomen
door een tuinstel en een geheel blijven.
Zowel Hans Groenewoud als Evert en
Lianne zijn hierover dik tevreden.
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Tuin 44 van Nico Boekee, is kort
geleden overgenomen door Carla Salet.
Aanvankelijk was Carla deze zomer als
nieuwe pachter op tuin 131 gekomen,
maar vond deze tuin al snel te klein.
Een mooie kans om uit te breiden.
Tuin 131 is daarmee weer vrij
gekomen voor een nieuwe pachter.
Na veel inspanning van het bestuur
en Johan is tuin 52, de tuin waar
Ina van Dommelen zo veel jaar haar
toevluchtsoord had en veel liefde en
zweetdruppels in heeft gestoken, weer
geschikt gemaakt voor een nieuwe
pachter. Er is veel opgeruimd, héél veel.
Het konijnenhok staat nu bij mijn zoon
in de tuin, dat zou Ina geweldig hebben
gevonden. Ook heeft de tuin weer een
nieuwe pachter. Marcus Balkenhol wil
hier graag zijn eigen plekje van maken.
Er wachten nu nog 6 tuinen op een
nieuwe pachter: tuin 131 is opnieuw
vrij, tuin 64 (Esther van Baaren) en
tuin 102 (Katharina Franzen), beide
met huisje, wachten op een koper
en tuin 87 mag tot 2020 verhuurd
worden aan wie het aandurft en van
hard werken houdt.Verder zijn tuin
101 (Jelle Rietveld) en tuin 129
(Marianne van de Heuvel) onlangs ook
opgezegd. Dus laat die wachtlijsters
maar komen, ze kunnen zo aan de slag.
Wij wensen alle nieuwe tuinleden van
harte welkom en heel veel plezier met
hun tuinen.

Woudie Blok en
Anneloes van den Brink,
ledenadministratie

R E C E P T

Gevulde groene kool
(c h o u x f a r c i )

Dit oorspronkelijke gerecht is gezond en kan voor verrassingen zorgen.

Ingrediënten
• 1 hele groene kool
Voor de vulling:
• 450 g grof gemalen varkensgehakt
• 1 plak rauwe ham van 75 g, fijngesneden
• 1 winterpeen, in stukjes
• 1 ui, gesnipperd
• 2 takjes peterselie, fijngehakt
• 1 teentje knoflook, fijngehakt
• 1 ei
• 4 eetlepels broodkruim

Bereidingswijze
Breng in een grote hoge pan water met
wat zout aan de kook. Doe de hele kool
hier 30 minuten in. Haal uit de pan en
laat afkoelen. Meng alle ingrediënten
voor de vulling goed door elkaar.
Kruiden en zout naar eigen behoefte.
Vouw nu de buitenste koolbladeren
open en snij de kern uit de kool zonder
de onderkant kapot te maken. Maak
een bal met de vulling ter grootte van
de oorspronkelijke kern en vul daar
de kool mee. Sla er een blad omheen.
Doe wat vulling aan de buitenzijde
van dit blad en sla daar weer een
blad omheen. Ga zo verder tot alle
vulling is gebruikt en de kool weer zijn
oorspronkelijke vorm heeft. Bind de
kool strak vast met een touw. Doe de
gevulde kool terug in de pan met het
hete water en kook zachtjes in een uur
gaar. Neem de kool uit het water, laat
het een beetje afkoelen en snij heet in
sneetjes. Serveer warm of koud met
mosterd en tomatensla en eventueel
een pastinaakpuree.
SJ

23

Heeft u een moestuinvraag?
Vraag: Het lukt me maar niet
om gezonde prei te kweken.
Welke ziekten zijn daar de
oorzaak van en wat kan ik
daartegen doen?
Antwoord: Allereerst behandelen we de
schade aan de prei, waarna je hem toch
op kunt eten.
Schade van trips: De larven van dit
insect zitten op de overgang tussen
schacht en bladeren, zowel de larven als
de volwassen tripsen voeden zich met
het sap uit het blad. De leeggezogen
cellen vullen zich met lucht. Daardoor
krijg je zilverachtige vlekjes, vaak in de
lengterichting. Dus schade in de zin van
‘t oogt niet mooi. De trips komen vooral
tijdens warme, droge perioden. Als je toch
wat wilt doen: bij droogte vaak sproeien
en richten op hart van de plant.
Papiervlekkenziekte: Sporen van een
schimmel die in de bodem leeft. Bij
hevige regen spat die schimmel op de
plant en na 14 dagen ontwikkelen zich
witte vlekken op het blad met verdere
besmetting van andere bladeren. Vooral
vochtige en warme omstandigheden
bevorderen deze ziekte. De schade is
beperkt maar als je toch wat wilt doen:
voor het planten tussen de rijen mulchen.
Roest: Verspreid op het blad zitten
roestbruine sporen, zowel boven als
onder. Oorzaak: hoge vochtigheid, te
dicht op elkaar geplant, te veel stikstof
gebruikt en te weinig kalium. Roest is
echt een herfstprobleem. Gooi preiafval
met roest niet op de composthoop maar
voer in vuilniszak af; roest overwintert op
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preiplanten en afval van prei en infecteert
zo je prei in het voorjaar. Bij vorst stopt
de uitbreiding van roest op de planten.
De echte boosdoeners voor je prei zijn:
De preimot en de preivlieg.
De preimot legt begin mei eitjes bovenin
de bladerpunten van oudere planten, de
larven vreten bladmoes en graven daarna
een tunnel vanuit de top in het hart van
de plant.

’’Larven kunnen
niet zwemmen’’
De preivlieg kan al in de grond zitten
waar je de prei plant. De overwinterde
poppen komen begin april uit. De pop
wordt vlieg en legt eitjes op de onderste
bladeren van jonge prei. Die komen na
2 à 3 weken uit. De rupsen vreten zich
door de plant richting hart en vernielen de
hele plant. De rups die nog niet genoeg
gegeten heeft om te kunnen verpoppen,
kruipt door de grond naar een andere
preiplant en gaat daar van ons standpunt
bezien destructief verder.
Bestrijd door ijverig telkens de bladeren
waarop eieren gelegd zijn af te knippen
en af te voeren. Jonge aangetaste
planten die ver heen zijn tot het maaiveld
afsnijden en bovengedeelte afvoeren.
Veel in het hart gieten met water: larven
kunnen niet zwemmen. Een optie om
dit alles te voorkomen is om de prei heel
vroeg te planten.
EM

Bladgroen helpt u graag!
Vraag: We mogen op ons
complex geen kunstmest
gebruiken. Waarom niet en
wat is het alternatief?
Antwoord: Het alternatief is compost. De
omstandigheden die een plant nodig heeft
om gezond uit te groeien en zich voort te
planten zijn al jaren duidelijk. Het gaat
om de hoofdelementen (voedingstoffen)
en sporenelementen. Hoofdelementen:
in volgorde van hoeveelheid bij voorbeeld:
stikstof (N), kalium (K2O) fosfaat (P2O5)
en Magnesium (MgO). Sporenelementen:
boor, koper, mangaan, kobalt, silicium,
zink, ijzer, molybdeen. Halfrijpe
compost (6-12 mnd.) bevat al deze
hoofd- en sporenelementen in de juiste
verhoudingen.
Het verschil tussen compost en
kunstmest is dat kunstmeststoffen
gemaakt zijn om meteen door de
planten opgenomen te worden.
Kunstmest lost op in water waardoor
de planten al snel te veel opnemen.
Omdat kunstmest in water oplost
stroomt het teveel in het grondwater
richting onze sloten. Het teveel aan
stikstof veroorzaakt algengroei. Ook
merk je dat stikstofminnende planten
zoals brandnetels, distels en kleefkruid
explosief toenemen. Organische meststof
in compost daarentegen wordt eerst
door bacteriën afgebroken en komt heel
geleidelijk ter beschikking van de plant.
Nog een belangrijke factor is dat de grond
niet te zuur (lage pH) of niet te basisch
(hoge pH) mag zijn. Zowel te zure als te

basische grond hindert de plantengroei.
Een plant kan met zijn wortels alleen
voedingsstoffen opnemen als die opgelost
zijn in water. In te zure of te basische
grond lukt dat niet optimaal bijv. omdat
de voedingsstoffen op de bodemdeeltjes
gaan vastzitten of neerslaan. De meeste
groenten groeien het beste in grond
met een neutrale zuurtegraad (pH7).
Compost werkt licht Ph-verhogend, een
geregelde composttoevoer is doorgaans
voldoende om de pH op peil te houden.
EM

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

25

Wortelen (daucus carota)
behoren tot de apiacea
(schermbloemigen).
Wortelen zijn al duizenden
jaren geleden in Midden-Azië
geteeld en aanvankelijk als
medicijn gebruikt. Er zijn
twee soorten: de zomer- en de
winterwortel. De winterwortel
is struis en stevig, kan langer
op het land blijven staan
en is langer te bewaren. De
zomerwortelen zijn er in allerlei
vormen: lang, kort, klein-rond,
dik, dun en in allerlei kleuren:
rood, geel, paars, wit, zwart,
maar doorgaans toch
vooral oranje.
Bodem en bemesting
Wortels groeien op goed losgemaakte
grond. Doe dit losmaken drie weken
voor je gaat zaaien. Heb je zware
kleigrond dan is het aan te bevelen
een wortelsoort te planten die –
uitgegroeid – klein en rond blijft, zoals
de Parijse wortel. De wortel is een
tweede teelt groente, d.w.z. hij heeft
maar een gemiddelde hoeveelheid
voedingstoffen nodig. Mest nooit met
verse mest want daarmee trek je
allerlei maden en schadelijke vliegen
aan. Plant ook niet op bedden waar
gewassen stonden die een hoge stikstof
bemesting hebben gehad. Wortelen –
vooral de jonge kiemplanten – zijn zeer
gevoelig voor contact met minerale
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gewas
in
close up

Wortelen

(daucus carota)

meststoffen. Je kunt wel mesten, maar
dan zeker een maand voor je op dat
bed wortel gaat zaaien. De wortel
heeft twee keer zoveel behoefte aan
kalium (voor de stevigheid) dan aan
stikstof. Zet wortelen ook niet waar
eerder schermbloemigen hebben
gestaan zoals pastinaak, peterselie,
selderie, koriander en knolvenkel. Licht
is belangrijk. Staan de wortelplanten in
de schaduw dan krijg je een weelderige
loofgroei, maar weinig wortel.
Zaaien
Zomerwortelen kun je begin maart al
zaaien, de oogst valt dan in septemberoktober. Het zaad kiemt langzaam:
ongeveer na drie weken, soms na
een maand. Om te kiemen is een
bodemtemperatuur van 70 C voldoende.
Later kunnen de kiemplantjes meer
kou aan. Ze zijn bestand tegen een
vriestemperatuur van min 80 C .
Voordeel van het vroeg kunnen zaaien
van de zomerwortel is dat eerder in
het seizoen weinig schadelijke insecten

actief zijn. Het geschikte moment van
zomerwortel zaaien is als er geen vorst
aan de grond is, het zonnig is en geen
al te natte situatie. Plantafstand bij
zomerwortelen: 3 cm in de rij en 15
cm rijafstand.
Zaaiperiode winterwortel: half april
tot eind mei. De oogst valt in de
periode oktober-november. Zaai je
winterwortel te vroeg dan dreigt
gevaar van doorschieten d.w.z. het
voortijdig een bloemstengel aanmaken.
Plantafstand van winterwortelen: 6
cm in de rij en 30 cm rijafstand. De
zaaidiepte is liefst zo dun mogelijk: 1 cm
voor zowel zomer- als winterwortel.
Groeiwijze, verzorging en
wortelvlieg
Eerst groeit de wortel in de lengte, de
zomerwarmte grijpt hem aan en de
wortel gaat zich verdikken. Om in het
begin goed te groeien heeft de wortel
water nodig. Het vervelende is dat water
ook de wortelvlieg aantrekt. Giet bij

voorkeur ´s morgens, ei-afzetting van
de wortelvlieg vindt altijd pas na 16.00
uur plaats. Als de deugniet op pad gaat
is de grond dan al weer opgedroogd.
Een andere keuze om overlast van de
wortelvlieg te ontlopen is heel vroeg
of heel laat zaaien. Zo vermijd je de
vliegtijd van de wortelvlieg. Wortels
telen is niet moeilijk, de wortelvlieg is
wel een spelbreker. Deze vlieg legt zijn
eitjes het liefst op de kale blote grond.
Dan dient zich deze tegenmaatregel
aan: vroegtijdig aanbrengen van een
mulchlaag rond de wortelen. Er zijn
drie generaties wortelvliegen. De
eerste generatie wortelvliegen zoekt
in mei tot de eerste week van juni
een plek om haar eieren af te zetten.
De tweede generatie komt rond half
augustus uit het ei. De grootste kans
dat zich eieren op je wortelen kunnen
afzetten ligt in de maanden mei, juli
en oktober. Verminderen van de
plaag kan ook door geen aangetaste
wortelen op de composthoop of op
het land achter te laten. De wortelvlieg
overwintert namelijk in de grond in de
vorm van een pop.
Sommige wortelen steken hun kop
boven de grond, en verkleuren groen
onder invloed van de zon. Zo worden
ze bitter. De oplossing is bijtijds aanaarden en mulchen. En hoe dun je ook
hebt gezaaid, de wortelplanten staan
altijd te dicht op elkaar. Je moet dus
bijtijds uitdunnen. Doe je dat
niet, dan komt er niets
van je wortelen
terecht.
EM
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Milieu-agenda
Warme winterweken Soest
De warme winterweken staan bol van
activiteiten. Anton Pieckdorp, veel
nostalgische winkeltjes met elke 3 of 4
dagen nieuwe winkeltjes. Muzikale
optredens, een kinderkoor of een
professioneel koor en artiesten.Voor de
kinderen zijn er doe- en beleefplekken.
Een levende kerststal met aaibaar kleinvee, kerstbomen. Schilderen en broodjes
bakken op het vuur. Elke vrijdag lichtjesavond tot 21.00 uur.
Periode: t/m 23 december (elke dag,
ook zondags)
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: ‘t Vaarderhoogt, Dorresteinweg 72b, 3763 LL Soest
Kosten: gratis
Winterwandeling
Heerlijkheid Stoutenburg
Na alle feestdagen gezond bewegen in
de natuur in Heerlijkheid Stoutenburg
voor jong en oud, alleen of met het hele
gezin een prachtige wandeling met gidsen
van Utrechts Landschap.Trek je stoute
wandelschoenen maar aan.
Datum: zondag 6 januari 2019
Locatie: Stoutenburg koetshuis
Tijd: 13.45 - 16.00 uur
Adres: Stoutenburgerlaan 4
Stoutenburg
Kosten: gratis
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Kerstwandelingen over
Beerschoten en Houdringe
Beerschoten in de Bilt behoort tot de
mooiste landgoederen van de Utrechtse
Heuvelrug; een gebied met reeën, de
das, vossen en vele vogels. Houdringe
bestaat voornamelijk uit open grasland
en bos, dikke eiken met bomen van
ruim 225 jaar oud. Huize Houdringe is
in 1779 gebouwd. Rondom het huis is
een tuin in Engelse landschapsstijl en
deels in Franse barok opgezet.Tijdens
de wandeling vertelt de gids over de
rijke historie van deze landgoederen.
Data: 1e en 2e kerstdag
Tijd: 14.00-15.45 uur
De wandeling duurt 1½ - 2 uur.
Locatie: start bij paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6, De Bilt
Kosten: gratis, wel vooraf
reserveren via de website van
Het Utrechts Landschap

winter 2018 / 2019
Activiteiten kerst
Utrechts landschap
Op beide kerstdagen zijn er weer leuke
activiteiten, zoals de levende kerststal
en een speurtocht. En je kan een ritje
maken met de groenkoets.Vanaf 12.00
uur wordt er glühwein en chocolademelk geschonken. Op 1e kerstdag zijn
er weer poffertjes. Op 2e kerstdag kan
je broodjes bakken in de vuurkorf.
Op 2e kerstdag zingen de CastellumSingers uit Houten vanaf 13.00 uur
kerstliederen.
Data: 1e en 2e kerstdag
Tijd: 12.00-15.00 uur
Locatie: Landgoed Beerschoten
Holle Bilt 6, De Bilt
Kosten: vrijwillige bijdrage

Lezingenreeks
Charles Darwin
We associëren Charles Darwin met de
reis met zijn schip de HMS Beagle en
zijn verblijf op de Galapagos eilanden.
Hierna schreef hij The origin of species
(1859) waarin hij de evolutieleer uiteenzet. Na die publicatie heeft hij zich
verder ontwikkeld als baanbrekende
botanicus, en andere boeken en
artikelen gepubliceerd over plantenleer,
de vorm van bloemen, de rol van insecten bij de bestuiving, de eetgewoontes
van vleesetende planten en de klimtechnieken van planten. Al deze zaken
komen aan bod in twee lezingen door
Norbert Peeters, botanisch filosoof.
Locatie: Botanische tuinen Utrecht
Budapestlaan 17, Utrecht
Data:
- do 31 januari 2019: klimplanten
- do 21 februari 2019: vleesetende
planten
Tijd: 19.30 uur
Kosten: € 11,-
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Rinus en Gijs
Wat is er met jou? Sapperdekrakepit. Heb
je de hoofdprijs van de postcodeloterij
binnen geharkt of ben je zo hoog
gestegen op de carrièreladder dat je
sporten te kort komt. Goed voorkomen,
goed achterkomen trouwens ook.
Ja, Gijssie, ik kan er niet elke dag als een
zwerver bij lopen. Er komt een dag dat je
me met ‘mijnheer’ en ‘u’ moet aanspreken.
We gaan het geweer van schouder wisselen.
Ik haal mijn feestneus vast uit de kast.
Door dat vage gezwets weet ik nou nog
niks.
Zal ik het je verklappen: ik tuinier niet
meer. Ik hou schone handen. Ja, nou komt
je leedvermaak met gierende banden tot
stilstand.
Nou nou! En hoe moet het dan met de
tuin?
Daar heb ik nou mijn mannetjes voor:
spitten, schoffelen, planten, wieden, de hele
santenkraam.Wel moet ik er soms achteraan,
want ze willen wel eens om mijn stoel gaan
zitten. Kom je terug van een poepi en pipi
doen: wat dacht je wat: zit zo’n koelie op mijn
stoel.
En ….en…..en… wat dan ?
Ik kieper de stoel om, ligt mijnheer op de
grond te spartelen. Ik zeg tegen hem: daar
heb je zelf om gevraagd het is toch geen
zittend werk en als je wil zitten: dan op de
grond! Verschil moet er zijn en blijven. Pak ‘m
bij zijn krielaardappeltjes om in tuintermen
te blijven.
Sakkerju, wat een slavendrijver. Bizarre....
Ben je ook wel eens lief tegen je
onderdaan ?
Effe denke…. Voor de afwisseling mag hij
mijn tuindiensten doen. Ik zeg zo tegen hem:
dan verdien je iets extra’s en kom je ook nog
eens onder andere leuke mensen.

Over ecologisch

Rinus Raspoetijn, wat een luizenleven.
Weet je wat ik gisteren zag bij de sloot?
Nee, daar rechts, de hand waarmee je in je
neus peutert. Wat een prachtgezicht: Van
voor naar achter en van links naar rechts
en daar gaan we weer van achter naar
voren en van rechts naar links. Leek een
soort van ballet met een vleugje sensuele
bewegingen. Zag jij wat ik ook zag?
Bedoel je die maaier?
ECOLOGISCHE maaier zal je bedoelen,
dat is heel wat anders. Kijk die
markeringen in het gras. Stokje met vlag
en wimpel. Daar staat dan een zeer, zeer
zeldzame plant waar omheen gemaaid
moet worden. Vergrootglasje erbij en zelf
ook ogen wijd open, hij kan niet aankomen
met: maar daar was geen vlag en wimpel.
Oh oh oh…. dan gaat het donderen en
daveren bij de meesteressen.
Je hebt oude ambachten maar dus ook
nieuwe. Wij oudjes benen het allemaal niet
meer bij.
Even zakelijk. Hoeveel schuift dit in euri?

colofon enzo
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Normaal tarief, zei die, daarbovenop een
toeslagje hoger dan normaal tarief, meer
mag hij niet zeggen. ECOLOGISCH maaien
kost meer tijd en vakmanschap dat begrijp
je toch ook wel.
Jôh, Rinus, ik vind dat ecologisch wel
een tof ding. Ga thuis ‘s kijken waar ik
allemaal ECOLOGISCH voor kan zetten.
Taalspelletje met Oudejaarsavond.
Allez, lang genoeg geluld,
we zijn d’r om te
tuinieren! M’n
Vlijtige Liesjes
bewateren, die
staan helemaal
droog.
Ajetó.
Ajetó.
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