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Multiculti tuinieren 
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De Europese verkiezingen, het Songfestival, Ajax en al het 
andere wereldnieuws – er is veel wat je achter je kunt laten als 
je je tuinhek dichtklapt. Het verstand kan op nul en en we gaan 
weer met nieuwe energie aan de slag. De schade van de vorige 
droge zomer opmaken, kappen, opruimen en doen waarvoor we 
kwamen: groenten en bloemen telen. Met alle plantjes die op de 
drukke voorjaarsmarkt te koop waren, moet iedereen er wel een 
vruchtbaar seizoen van kunnen maken. We verwelkomen hierbij 
alle nieuwe tuinders, en hopen op nieuwe impulsen van jullie, 
vooral omdat sommigen van ver komen. Aan de andere kant: doe 
er je voordeel mee dat op ons complex zoveel ervaren mensen 
zitten. We proberen hun kennis ook in Bladgroen met jullie te delen, 
maar aarzel niet als je tussendoor een vraag hebt, en mail ons. 
Zo kregen we van Willemien van Rhijn de vraag of we aandacht 
wilden besteden aan insecticide in koeienmest die er via het voer 
van de koeien in komt. Dat gif zit misschien ook wel in de mest die 
wij in onze tuinen verwerken. Dat willen we uitzoeken, maar dat 
kost tijd, dus daar komen we in het najaar op terug – op tijd voor 
de volgende bemestingsronde. Laten we ook op andere fronten 
alert blijven: nogal wat buxussen op ons complex zijn aangetast 
door de buxusmijt. Laat dat zo, en ga niet spuiten, waarmee dan 
ook. Daardoor sterven vooral de jonge koolmezen. Zo zie je: voor de 
grote wereldvraagstukken kun je nooit je tuinhek sluiten, omdat ze 
in het klein altijd terugkomen. Maar op die paar honderd vierkante 
meter kun je wel je best doen, zoals we in dit nummer laten zien in 
de gesprekken met ervaren tuinder Woudie Blok en nieuwkomer 
Luc Pacilly. En we laten zien hoe tuinders in de rest van de  
wereld hun tuintjes bewerken – in Parijs, of verder weg, in Japan.  
En tenslotte nemen we onze hoed af: voor oud-tuinier Franco Baldi, 
de hoedenwinkelier uit de Bakkerstraat, die eind april op 83-jarige 
leeftijd overleed. Hij kwam ooit als immigrant naar Utrecht om bij 
Werkspoor aan de slag te gaan, en werd warm onthaald. Maar hij 
bleef Italiaan en hij was blij dat hij zijn geliefde Italiaanse groenten 
bij ons kon verbouwen. Zijn voormalige tuin, nu in handen van 
Annemarie Groeneveld, heeft een metamorfose ondergaan.  
Want het leven gaat door – daar weet je als tuinier alles van. 
We wensen jullie een mooie zomer.

De redactie

Fotowedstrijd
Onze vereniging wordt dit najaar 65!
Daarom organiseert het bestuur een 
fotowedstrijd. De mooiste foto’s 
zullen worden tentoongesteld én 
gepubliceerd in Bladgroen. 

De deadline is 1 augustus. 
Meer informatie vind je 
binnenkort in 
Com.post. 
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Hoe werkt een Herenboerderij?
Een huishouden betaalt eenmalig 
2.000 euro voor de oprichting van 
de boerderij (1000 euro bij een 
1-persoons huishouden). Naast 
deze eenmalige investering betalen 
aangesloten huishoudens wekelijks 
10 euro per week per ‘mond’ om de 
exploitatiekosten te dekken. In ruil krijg 
je elke week een pakket groenten, fruit, 
vlees (indien gewenst) en eieren. 

De eerste werkende Herenboerderij 
van Nederland staat sinds 2016 in 
Boxtel en inmiddels zijn er op veel meer 
plaatsen initiatieven. Lees er meer over 
op www.herenboeren.nl 

Inmiddels hebben zich zo’n 120 
belangstellenden aangemeld en zijn er 
gesprekken met een aantal potentiële 
locaties. 

Meer weten?
Wil je meer weten over Heren-
boeren Utrecht Oost of op de 
hoogte gehouden worden over in-
formatiebijeenkomsten en andere 
activiteiten, stuur dan een mailtje naar  
herenboeren.utrecht.oost@gmail.com. 

Herenboeren Utrecht Oost is ook een 
groep op Facebook.

Sabine Horsting (tuin 7) 

Veel mensen dromen er wel eens van, in je eigen eten voorzien; 
lekker, gezond én dichtbij. Herenboeren Utrecht Oost voegt de daad 
bij het woord en gaat een coöperatie oprichten van tweehonderd 
huishoudens die samen een eigen boerderij starten. De boerderij 
heeft een boer in dienst die voor de leden op een duurzame manier 
groenten, fruit, aardappelen, vlees en eieren produceert. 

18

Herenboeren  
Utrecht Oost
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Grenzend aan Parijs maakt deze wijk 
deel uit van de zogenaamde metropool 
Groot Parijs. Omringd door grote 
wooncomplexen ligt een oase: de 
volkstuinen van Aubervilliers. Tientallen 
lokale bewoners cultiveren daar hun 
groenten en fruit. 

Sinds 1935 beheert de vereniging de 
Jardins des Vertus, `De Tuinen Van De 
Deugden` 2600 m², verdeeld over 85 
percelen. De percelen zijn vrij groot; 
tussen de 200 en 300 m². Toegang 
tot de tuinen is beperkt tot de leden 
en hun gasten. Wandelaars zijn niet 
echt welkom, de tuinen zijn ook 
afgesloten middels hekken voorzien 
van een slot. Elke tuin is uniek maar er 

gelden uiteraard ook algemene regels. 
Driekwart van het oppervlak moet 
worden besteed aan het kweken van 
groenten en fruit. De opbrengsten 
mogen niet worden verhandeld. Dode 
bomen moeten worden vervangen. Ten 
slotte: verwaarloosde tuinen worden 
aan het eind van het jaar overgedragen 
aan nieuwe leden (en de wachtlijst is 
lang). Elke tuin kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een hutje, geklust 
van bij elkaar gesprokkeld materiaal. 
Het zijn geen nette tuinhuisjes maar 
vaak creatieve constructies van hout en 
golfplaten. Opmerkelijk is dat een groot 
aantal tuinen alleen over regenwater 
beschikt.  Dit verklaart de grote 
hoeveelheid regentonnen over het 

complex. Sommige  tuinleden houden 
ook kippen en konijnen op hun perceel. 
De tuinders komen uit alle windstreken: 
Marokkanen, Senegalezen, Chinezen, 
Portugezen, Spanjaarden en Italianen. 
Die diversiteit komt tot uitdrukking  
in wat de tuinders verbouwen, zoals 
typische groenten en fruit, meegenomen 
uit hun geboorteland.

De meeste leden zijn zestigplussers en 
(voormalige) arbeiders. Yuppen vormen 
een kleine minderheid. De sfeer is goed, 
gemoedelijk zelfs, maar er is weinig 
verenigingsleven. De relaties tussen de 
tuinders zijn meestal beperkt tot het 
begroeten van elkaar. Kleine feesten of 
gezamenlijke barbecues blijven een uit-
zondering.

De volkstuintjes behoren tot het 
historische en sociale erfgoed van 
Aubervilliers. Desondanks is hun 
toekomst onzeker. De tuinen bevinden 
zich namelijk tussen twee belangrijke 
urbanisatie projecten van Groot Parijs. 
Aan de ene kant de uitbreiding van 
de metrolijn en aan de andere de 
volledige herontwikkeling van de wijk. 
De werkzaamheden om het nieuwe 
metrostation te huisvesten zijn al 
begonnen met het verwijderen van 
enkele tuinen van de buitenranden.
Bezorgde tuinleden voeren nu actie 
voor het kunnen behouden van hun 
percelen. Het valt nog te bezien of hun 
stemmen zullen worden gehoord door 
de ontwikkelaars van Groot Parijs.

SJ

Aubervilliers: 
unieke volkstuin in 

Parijs St. Denis
Toeristen zullen niet snel een 

uitstapje plannen naar de 
Parijse buitenwijk Aubervilliers. 

Aubervilliers ligt ten oosten 
van Parijs en was voorheen een 

landelijke dorp. Vandaag de 
dag is Aubervilliers één van 

de belangrijkste wijken in het 
beruchte departement Seine-

St-Denis, dat vaak de krant haalt 
vanwege rellen met jongeren. 

Je kunt ze steunen
door een bericht te sturen aan: 
JARDINS OUVRIERS DES VERTUS 
6 Avenue De La Division-leclerc 

Aubervilliers 93300  
Frankrijk

i
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Wanneer je de eerste radijsjes 
kunt oogsten, weet je dat het 
lente is. De meeste tuinders 

verwijderen de bladeren en deze 
verdwijnen vervolgens op de 
composthoop. Dat is jammer, 
want de bladeren hebben een 

pittige, koolachtige smaak en je 
kunt er een heerlijke soep van 

maken. Lekker en simpel!

Ingrediënten
• 2 bossen radijsjes 

• 2 tot 3 verse rode uien 
• 200 gram aardappelen 

• 1 halve citroen 
• 10 cl crème fraîche 

• 25 gram boter 
• zout, peper 

Materialen
• staafmixer

Bereiden
Pluk de bladeren, was en droog ze, snij 

ze vervolgens fijn. Pel de uien en snipper 
deze. Schil de aardappelen en snij ze in 
kleine stukjes. Smelt de boter in de pan, 
voeg de uien toe. Laat 2 minuten op een 
zacht vuurtje garen (niet laten kleuren). 

Voeg de radijsbladeren toe. Roer ongeveer 
2 minuten door de uien heen. Voeg 

1,2 liter water toe en laat het geheel aan 
de kook komen. Voeg de aardappelstukjes 

er aan toe en laat alles 20 minuten 
koken. Daarna het vuur uitdraaien en na 
5 minuten, samen met de crème fraîche 
en citroensap, pureren met de staafmixer. 

Verwarm de soep daarna nog eens 
5 minuten op een zacht vuurtje. 

Voeg op het laatst peper en zout naar 
smaak toe.Serveer warm met eventueel 

(knoflook)croutons. 
SJ

Soep van  radijsloof
R E C E P T

Bronvermelding: Femme Actuelle – Foto: exki.be
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OOp een zaterdagmiddag, Luc heeft net een 
tuindienst achter de rug, het viel hem niet 
mee, treffen we elkaar. Ik ben benieuwd, 
want we kennen elkaar nog niet. We zijn 
op tuin 22, bij Luc Pacilly, sinds december 
pachter van deze tuin. Het is droog, pril 
voorjaarsweer, de zon probeert vergeefs 
door te breken en wij besluiten het terras en 
de tuinstoelen te laten voor wat ze zijn en 
binnen te gaan zitten. 

In huis gekomen is het eerste dat opvalt 
dat de tafel voor een groot deel in beslag 
wordt genomen door grote blikken verf, 
bakjes met kwasten, rollers en andere 
schilderattributen die er op wijzen dat 
hier gewerkt gaat worden. Het staat er 
uiteraard niet voor niets. Volgens Luc 
heeft het huisje al jaren geen lik verf 
meer gehad, dus hij vindt dat er iets aan 
gedaan moet worden. Hij laat er dus, als 
een echte tuinier geen gras over groeien 
en gaat aan de slag, nou ja hij, hij doet 
de voorbereidingen en zorgt dat het 
materiaal in huis is. Daarna komt een 
mannetje om het echte werk uit te 

voeren. En als je toch bezig bent, laat je 
een slechte deur vervangen en worden 
rotte planken vernieuwd. Hij is van plan 
er iets moois van te maken, waar hij kan 
rusten, tuinieren en vooral genieten van 
het buiten zijn. Ja, hoe kwam hij eigenlijk 
bij onze vereniging en op deze tuin? 
Enkele jaren geleden is hij gescheiden en 
van een groot huis met grote tuin naar 
een kleiner huis verhuisd. Het kleinere 
aantal kubieke meters maken hem niet 
zoveel uit, maar ja, met die kleine tuin 
miste hij wel iets, vooral buitenruimte. 
Hij overwoog wel een tuin met een 
huisje op een volkstuincomplex te 
nemen, maar de hele lange wachttijden 
weerhielden hem ervan serieus op zoek 
te gaan. Het zoeken naar een tuin stond 
dus op een laag pitje, tot het toeval hem 
te hulp kwam. Hij was op zoek naar 
een waterpomp, daarvoor ga je naar 
Marktplaats en daar vond hij dat ding dat 
te koop stond in Utrecht. Hij moest hem 
wel afhalen op een volkstuincomplex. 
Jawel, bij ATV Stadion. Eén van onze leden 
bleek zo’n pomp in de aanbieding te 

Kwam een waterpomp kopen...

Luc Pacilly
v
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hebben. Toen hij aankwam bij de verkoper 
bleek hij hem van gezicht te kennen en 
na even praten bleken ze bij elkaar in de 
straat te wonen. Hoe gek kan het lopen? 
Fietsend over ons complex, vond hij het 
eigenlijk wel aardig, niet te ver van zijn 
huis, misschien zou het wel lukken hier 
een tuin te krijgen. Hij meldde zich aan, 
werd op de wachtlijst geplaatst en al snel 
werden hem enige tuinen aangeboden. 

Moeder

Luc had wel zijn voorwaarden. Het 
moest een tuin met een huisje zijn en 
redelijk onderhoudsvriendelijk, dus een 
gemakstuin, want hij is de eerste om te 
bekennen dat hij geen echte tuinman 
is. Het lukte hem verrassend snel een 
tuin te krijgen die aan zijn voorwaarden 
voldeed en waarop ook nog een goed 
huisje stond. Hij wil wel wat aan zijn tuin 
doen, maar hij wil er geen werktuin van 
maken, dus niet te veel groenten waar 
hij steeds mee bezig mee moet zijn. Hij 

is daarom van plan een heel beperkt deel 
van de tuin voor groenten te bestemmen. 
En verder gaat hij maar eens zien wat er 
aan bloemen en planten allemaal uit de 
grond gaat komen, hij laat zich verrassen. 
Gelukkig heeft hij steun aan zijn moeder, 
bijna 80 jaar oud, die daarvoor overkomt 
uit Tilburg. Ze heeft groene vingers, geeft 
hem plantjes en komt regelmatig op de 
tuin. Ze staat hem met raad en vooral 
met daad bij. Luc is afkomstig uit Brabant, 
Alphen om precies te zijn. De familie 
Pacilly woont al sinds 1806 in Brabant, 
toen een verre voorvader, afkomstig 
uit Noord-Frankrijk, met het leger van 
Napoleon op de terugtocht was van de 
smadelijk verloren slag bij Moskou. In 
de zuidelijke Nederlanden aangekomen 
vond soldaat Pacilly het genoeg geweest 
en vestigde hij zich in Bergen op Zoom 
om daar een handel op te zetten in 
tabak, koffie en bakkerswaren. Tot zover 
terug gaat de geschiedenis van de familie 
Pacilly. Luc’s ouders woonden tegen de 
Brabantse bossen aan, in de buurt van 
Chaam, bekend van de wielerronde, in 
een huis met een tuin. Maar tuinieren 
is nooit zijn passie geworden. Na zijn 
middelbare schootijd trok hij naar 
Utrecht om rechten te studeren en 
daar is hij na zijn studietijd altijd blijven 
wonen. Hij kreeg drie kinderen, inmiddels 
20, 18 en 16 jaar oud. Puck, de oudste 
is tweedejaars student psychologie 
in Groningen, Jet van 16 doet dit jaar 
eindexamen HAVO en is van plan 
daarna het VWO te doen. En Thijs, 18 
jaar, heeft vorig jaar eindexamen gedaan 
en zit nu in een tussenjaar om daarna 
vastgoedeconomie in Groningen te gaan 
studeren. Het tussenjaar vult hij met 
werk en stage-achtige activiteiten. Luc 
heeft hem net weggebracht naar Italië, 

waar hij gaat werken in de Dolomieten bij 
een bevriende appartementeneigenaar, 
annex aannemer. 

Big Five

De familie Pacilly brengt al drie generaties 
daar een deel van de zomervakantie door. 
Toen hij Thijs wegbracht heeft hij zijn 
moeder dan ook meegenomen op deze 
trip. Voor haar was het een weerzien 
na achttien jaar. Luc heeft een volle en 
drukke baan. Hij is bij een grote landelijke 
organisatie manager op het terrein van 
duurzaamheid. De laatste jaren was hij 
vooral werkzaam in Maastricht en Den 
Bosch. Soms bleef hij er overnachten, 
maar meestal forensde hij vanuit Utrecht. 
Sinds kort is zijn standplaats Utrecht en 
dat is fijn. Hij is op tijd thuis en kan de 
lange avonden gebruiken om naar zijn 
tuin te gaan. Verder zul je Luc regelmatig 
in het weekend op de tuin aantreffen 
en op doordeweekse dagen in verloren 
uurtjes. Maar, en dat herhaalt hij enkele 
keren en met nadruk, hij is geen tuinier. 
In de tuin werken, iets doen, een beetje 
schoffelen of zo, is leuk maar niet echt 

zijn hobby. Wat dan wel? De vraag 
wordt gesteld en het antwoord komt er 
spontaan uitrollen. ‘Eten en koken’. Hij 
is niet voor niets lid van twee eetclubs, 
of kookclubs, hoe je het maar noemen 
wilt. De oudste club bestaat al meer dan 
25 jaar en is ontstaan uit een driemans 
vriendenclub van de middelbare school. 
Ze noemen zich De Dikke Dragonder 
naar het restaurant waar ze toentertijd in 
Maastricht vaak aten. Zijn eetliefde leidde 
er toe dat hij ook met vier vrienden uit 
zijn Utrechtse dispuut een eetclub begon, 
die tot op de dag van vandaag bestaat. 
Ook deze eetclub kreeg een naam, ietwat 
misplaatst, maar zo lopen de dingen soms, 
hebben ze zich The Big Five genoemd. 
Luc gaat dit seizoen bekijken hoe het 
hem hier op de tuin bevalt. Hij is vast van 
plan hier menige avond door te brengen 
en de barbecue gaat zeker gebruikt 
worden. Plannen heeft hij eigenlijk toch 
ook wel, want een bijenkast lijkt hem wel 
wat. Nee, verstand heeft hij er niet van. 
Hij weet eigenlijk niets van bijen, maar 
ach, alles wat je nooit gedaan hebt kun 
je leren. 
JD
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Wortelpeterselie is een 
variant van peterselie 

en behoort tot de familie 
van de schermbloemigen. 
Deze peterselie maakt een 

ondergrondse dikke, conische 
wortel. Het is een oud 

cultuurgewas oorspronkelijk 
afkomstig uit het 

Middellandse Zeegebied. 
De oude Grieken en 

Romeinen gebruikten 
het al en brachten het mee 

naar het noorden van 
Europa. Tegenwoordig 

wordt het gewas veel geteeld 
en geconsumeerd in 

Oost-Europa zoals Polen, 
Hongarije, de Balkanlanden 

en verder in Rusland en 
Duitsland, maar is ook in 

opmars in Nederland.

g e w a s 
i n 

c l o s e  u p

Wortel   peterselie
       (Petroselum       crispum var. tuberosum)

kleine zijworteltjes (net als bij gewone 
worteltjes of peen). De ideale situatie 
in het begin is halfdroge grond maar als 
de zaailingen eenmaal opgekomen zijn 
en uitgegroeid, verlangen ze veel water.  
De wortelpeterselie heeft weinig be-
hoefte aan stikstof. Toevoegen van or-
ganische bemesting is uit den boze en 
dus af te raden want die heeft bruinver-
kleuring van de witte wortel tot gevolg. 
Waar de wortelpeterselie wel behoefte 
aan heeft, is fosfaat en vinassekali.

Wanneer is de oogst?
De oogstperiode valt – afhankelijk van 
het moment waarop je gezaaid hebt – 
eind juli, augustus, september en uitein-
delijk uiterlijk oktober, maar bij latere 
oogst gaat het loof van de wortelpeter-
selie sterk in kwaliteit achteruit.

Wat is de voedingswaarde?
Wortelpeterselie is een gezonde, calo-
riearme groente. In de wortelpeterselie 
zitten vrijwel alle mineralen en vitami-
nen, weliswaar in kleine hoeveelheden: 
rond de 10% van de ADH (aanbevolen 
dagelijkse hoeveelheid). Uitschieters 
in de voedingswaarde zijn: caroteen, 
vitamine C (41 mg per 100 gr), 
K, A1 en B3, B2 calcium 
(40 mg per 100 gr) en 
foliumzuur.

EM

Wanneer is de zaaitijd?
De zaaitijd loopt voor de vroege teelt 
van eind maart-begin april en de late 
teelt tot circa half juni. Bij de vroege 
teelt in het voorjaar wordt voor een 
snelle ontkieming aangeraden te wach-
ten op de beste omstandigheden dat 
wil zeggen een hoge bodemtempera-
tuur. De kiemtemperatuur is 18ºC, de 
kiemtijd kan al gauw oplopen tot 30  
dagen. Zaai daarom bij voorkeur vroeg en  
direct ter plaatse. Na opkomst uit- 
dunnen tot 20 cm in en tussen de rijen.

Welke bodem en bemesting is 
het beste?
Wortelpeterselie doet het ‘t best op 
zavel (merendeels zand met tussen 8 
en 25% kleideeltjes) en op zandgrond. 
De grond moet goed ontwaterd zijn en 
makkelijk te doorwortelen. Spit het zaai-
bed goed door tot een diepte van 30-40 
cm. De grond moet luchtig zijn voor de 
jonge plantjes. Is de grond te dicht, dan 
krijg je gespleten wortels met allerlei 

Hoe gebruik je wortel- 
peterselie?
Wortelpeterselie wordt wel een  
‘vergeten groente’ genoemd, maar als 
groente gebruik je hem niet echt, meer 
als smaaktoevoeging. De wortel is een 
goed alternatief voor knolselderie in bij 
voorbeeld erwtensoep. Knolselderie is 
voor ons volkstuinders soms moeilijk 
te telen, de uitkomst is vaak ongewis:  
te klein of in een vroeg stadium verrot. 
De wortel van de wortelpeterselie leent 
zich uitstekend voor in de stoof, soepen, 
sausen, puree en stamppotten. Je kunt 
de wortel ook rauw eten, bij voorbeeld 
in een salade. Zelfs het (jonge) loof is te 
gebruiken.

Welke rassen zijn er?
Er zijn twee belangrijke rassen: de half-
lange Fakir en de berliner Eagle. Minder 
bekend zijn de Arat (lang iconische volle 
wortel) en de Artica (de eerste F1 hy-
bride soort, zeer glad, lange helderwitte 
wortel, vlotte groei)
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DE TUIN

Ik heb een tuin, maar ook weer niet.
Natuurlijk hoort hij bij mijn huis,
met geld gekocht, en wat je ziet:
Het gras, de bloemen in het perk,
zijn inclusief wat rot en luis
de vruchten van ons eigen werk,
maar toch zo’n tuin met berenklauw
is van de mensen, niet van jou!

Je loopt erin, je zit erin,
je doet wat nuttigs met een schop.
Je werkt erin met tegenzin,
dat voel je ‘s avonds in je rug,
maar staan de bloemen weer in knop
dan wil je in je tuin terug, 
al weet je: hij is niet van mij,
maar van de hele maatschappij!

Een tuin is altijd maar geleend.
Een huis staat vast, een tuin beweegt.
Een huis staat eeuwenlang versteend
zichzelf te zijn, verandert niet,
een tuin wordt beurtelings geleegd
en volgegooid met coloriet,
hij is een lap geketend gras
dat ooit een deel der wereld was!

Nico Scheepmaker

Eeuwenoude Zen - mostuin van de Tofukuji-tempel, Kyoto, Japan
Foto: Pauline Terreehorst
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DDe vogeltjes fluiten, buurkinderen lopen 
verlegen langs, het fluitekruid bloeit en 
Woudie serveert groene thee. Er heerst 
rust en vrede in de tuin van Woudie. Ze 
tuiniert er al veertien jaar. Omdat ze enkele 
jaren terug ernstig ziek is geweest, krijgt ze 
tegenwoordig veel hulp – van een zus voor 
de rozen, van een buurman thuis voor het 
zware werk en van Maas, haar vertrokken 
tuinbuurman, voor de vaste planten – maar 
de rest, de groenten, doet ze met liefde zelf. 

‘Ik geniet het meest van het voorjaar, 
wanneer je weer gaat zaaien en planten. 
Maas is mijn maatje voor de bloementuin 
geworden. En dat boeren zit in me, dat 
kijken of het al op komt. In het voorjaar 
kan ik daar heerlijk mee bezig zijn. Maar 
ook de hele zomer hoor. Ik geniet volop 
van de tuin. Ik begin in februari en ik 
eindig in november, en dan kom ik in de 
winter nog regelmatig om te oogsten. Ik 
heb de kas natuurlijk, maar ik haal ook 
genoeg van de koude grond. De prei, de 
boerenkool en de kolen kun je ook lang 
laten staan.’

Eet je het hele jaar uit je tuin?
‘Zo ongeveer wel ja. Ik heb nu nog twee 
zakken bonen en twee zakken rode 

bietjes in de vriezer, en dan ben ik klaar. 
Maar intussen eet ik al weer asperges 
uit de tuin - groene hoor, geen witte.’ 

Maas was heel lang een voorbeeld voor 
iedereen, met zijn mooie vaste planten. 
Hoe kwam het dat jullie samen zijn gaan 
werken?
‘Toen Maas stopte, vond ik dat erg 
zonde.  Volgens mij heeft hij het tuinieren 
ook nodig, naast zijn werk (Maas was 
psychosociaal verpleger – pt), maar het 
werd te zwaar voor hem, die grote tuin. 
Nu hebben we de stille afspraak dat hij 
in het voorjaar komt, de vaste planten 
scheurt, en kijkt welke planten nog 
mooi zijn. Hij houdt de bloemen in de 
gaten, en verplaatst ze soms. Dat vind 
ik heerlijk, want het is zwaar werk, en 
ik mag niet zo zwaar tillen. En ik ben 
meer van alles in de grond stoppen. Ik 
vind het heerlijk om ertussen te zitten, 
want ik denk vaak: zo’n tuin krijg je thuis 
nooit. Ik woon in een appartement, met 
een balkon op het oosten, dus dat werkt 
niet. Ik ga het hier liever halen.’

Heb je toen je klein was al getuinierd?
‘Wij hadden thuis een boerderij, dus we 
móesten mee. We moesten helpen met 

Kneien in de tuin

Woudie Blok
v
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de grote tuin te onderhouden, zoals 
gras maaien en de borders ordenen, 
maar we hadden ook een groentetuin. 
Dan zeiden mijn ouders: “Kom, als we 
het met elkaar doen, dan zijn we zo 
klaar.” Ja, ja. We woonden in Brabant 
in een dorpje aan de Bergse Maas. 
Dat was wel heerlijk opgroeien, maar 
toen ik wegging van huis had ik jaren 
geen behoefte aan tuinen. Alleen toen 
ik ouder werd, boven de veertig, toen 
werd ik de Utrechtse grachten zat, om 
daar te gaan zitten op mooie dagen. Dan 
dacht ik: wat zit ik hier te doen? Je kunt 
ook goed ont-stressen in de tuin,  beetje 
kneien. Ik weet nog dat ik last van mijn 
schouder kreeg, en mijn leidinggevende 
zei: die rottige tuin van jou, daardoor 
heb je last van je schouder. Ik moest 
naar de keuringsarts, en ik heb het 
hem gewoon gevraagd. Toen zei hij: blijf 
jij maar rommelen in je tuin, dat is de 
belasting niet. Het bleek dat ik 25 jaar te 
lang en te hard had gewerkt, en vaak in 
dezelfde houding had gezeten. Ik zat in 
de zorg, en werkte op de kinderafdeling 
van het Diaconessen Ziekenhuis. Daar 
moest ik steeds baby’s de fles geven en 
dan zit je lang met je elleboog omhoog. 
Zo is mijn arm ontwricht geraakt. 
Tegenwoordig zeggen ze veel eerder 
dat je met zulk werk in verschillende 
houdingen moet gaan zitten, maar daar 
werd vroeger helemaal niet op gelet. 
Je ging door. Opeens kon mijn arm 
niet meer omhoog en daarna wilde hij 
niet goed meer. Dat gebeurde allemaal 
rond mijn 50e jaar. Ik werd voor 60% 
afgekeurd. Een half jaar later werd ik 
ook nog ernstig ziek. Ik dacht: als het 
allemaal achter de rug is, ben ik zó 
weer aan het werk, maar zo gaat dat 
toch niet. Je krijgt een opdonder. Ik ben 
nog wel teruggekomen, en ik vond het 

ook wel leuk, maar vijf jaar later begon 
ik wéér te sukkelen, en dachten ze dat 
er uitzaaiingen waren. Na nog een half 
jaar uit de roulatie te zijn geweest, ging 
het niet meer. Ik kon ook het werken 
in het digitale tijdperk niet meer 
bijbenen. Ja, en dan komt er een nieuwe 
leidinggevende, die je niet al die jaren 
hard heeft zien werken, een interim, 
en die krijgt waarschijnlijk van P&O 
een lijstje met zwakke personen waar 
ze aan moet werken. Op een gegeven 
moment sprak ze me nogal cru aan 
met de vraag hoe lang ik nog dacht te 
blijven. Toen was ik 58. Ik zei: tot mijn 
63e misschien, want dat is normaal in 
de gezondheidszorg, dan mag je blij zijn. 
Maar ze wilde eigenlijk dat ik meteen 
mijn pensioen zou aanvragen. Dat deed 
ik niet. Toen hebben ze me in mum 
van tijd ziek gemeld en ben ik in de 
WAO terechtgekomen. Ik moet zeggen: 
achteraf is het wel goed voor mijn lijf 
geweest. Ik heb het ze vergeven. Maar 
toen dacht ik natuurlijk: wat overkomt 
me? En nu geniet ik hier. Want zo’n tuin 
is wel je behoud, omdat het een sociaal 
gebeuren is. Je hebt een verplichting, ten 
eerste, en daarnaast, als je hier naartoe 
komt zie je nog eens iemand. In mijn 
werk zag ik veel mensen, en dat is als 
die deur dicht valt wel meteen voorbij.  
Aan de andere kant: ik was er van de 
week nog voor een controle, en het 
nodigt me niet meer uit om daar te 
werken.

En dan zit je ook nog veertien jaar in deze 
vereniging, met alle ups en downs.
‘Ja, en petje af voor dit bestuur, want ze 
krijgen veel over zich heen. Ik doe zelf 
de ledenadministratie en ik zit in het 
zaterdagmiddag-team, waarvoor ik af en 
toe soep maak en broodjes. Want ik hou 

van mensen om me heen. Tuindienst op 
zich vind ik niet erg, maar wel dat ik altijd 
moet zeggen dat ik veel niet mag doen. 
Jan van der Leeden (complexbeheerder, 
onlangs overleden, pt) heeft er toen ik 
ziek werd voor gezorgd dat ik daar geen 
problemen mee kreeg. Hij schoffelde 
zelfs de kanten van mijn pad voor me. 
Dat was echt een sociaal mens. Er 
zitten hier zoveel verschillende mensen 
op de tuin. Ik had eens een buurvrouw 
die alles volgens het zonnestelsel en 
de maanstanden deed. Onlangs kwam 
ik haar weer tegen, want ze was naar 
Zwitserland verhuisd. Er kwamen nooit 
plantjes op bij haar op.’

Dat doe jij dus niet, zaaien volgens de 
maanstanden?
‘Ik tuinier wel natuurlijk, ik bemest mijn 
grond en ik gooi hem om ’s winters. ‘

Waarom? Want daar zijn verschillende 
theorieën over.
‘Omdat we kleigrond hebben. De mest 
zorgt ervoor dat er wormen door de 
grond gaan, en als je dat in de grond 
hebt, dan krijg je mooiere, rullere 
grond. Dat is ook mijn ervaring vanuit 
de boerderij. Voor mezelf heb ik zo 
ook werkoverzicht. Je begint met een 
schone tuin. Ik hoef de grond alleen fijn 
te maken en ik kan gaan zaaien.’

Merk je iets van de klimaatverandering in 
je tuin?
‘Ik vind van wel. Het duurt langer 
voordat het zaad gaat kiemen. En vorig 
jaar ging de groei eruit toen het opeens 
zo warm werd. Mijn aardappels waren 
ook te klein, net zoals mijn uien. Ik ben 
ook geen sproeier. Ik hoef er gelukkig 
niet van te leven, zoals de mensen 
vroeger.’

Wat is je lievelingsgroenten?
‘Ik ben een bonen-eter, en kool in de 
herfst. Je kunt ook niet alles goed bewaren, 
zoals wortels. En sommige dingen zijn 
lastig, zoals witlof. Ik vond het leuk 
om te doen, maar wel erg bewerkelijk. 
Ik houd veel van bessen, om jams te  
maken. Ik neem dat ook altijd mee als 
ik op bezoek ga, een potje jam. Is veel 
leuker dan een bos bloemen uit de 
winkel. Met mijn tuin heb ik jarenlang 
een jong gezin dat bij me in de buurt 
woonde groenten gegeven, want je hebt 
altijd teveel in de oogsttijd. Die aten 
uit mijn tuin. Hun kinderen wisten niet 
hoe snel ze hier moesten komen als ze 
mochten komen plukken.’ 

Als jij in het bestuur zou zitten, wat zou je 
dan doen?
‘Ik wil daar helemaal niet in. Maar stel: dan 
zou ik iets doen aan de saamhorigheid. 
Ik zit hier regelmatig en eet ook hier 
in de zomer. Het is jammer dat er 
zoveel wisselingen zijn. Ik heb wel vier 
verschillende buren gehad. Ik vind het 
wel fijn dat het steeds drukker wordt 
op de tuin. Ik merk dat aan de broodjes 
en de soep op zaterdag. Misschien moet 
je die belangstelling gebruiken, meer 
werkgroepen instellen, dan voelen 
meer mensen zich verantwoordelijk 
en betrokken. Dan gaan mensen meer 
naar elkaar omkijken. Ik vind ook dat 
de huisjes te duur worden. Er wordt 
teveel voor gevraagd. Mensen leggen er 
zonnepanelen op, en ja, dat willen ze dan 
terug zien als ze het huisje verkopen. 
Maar dat kan Jan Modaal niet betalen, 
dan krijg je hier toch een ander publiek. 
Ik vind dat iedereen hier moet kunnen 
blijven tuinieren.’

PT
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1. Het afgelopen jaar was het 
weer een goed notenjaar, dus in 
grote getalen zijn ze weer gevallen, 
voldoende reden dus om veel noten 
op mijn zang te hebben, ik zal de valse 
noten van de zangnoten proberen te 
onderscheiden maar ik zal me moeten 
beperken en een selectie moeten 
maken. Wanneer ik dit schrijf is de 
prille lente inmiddels overvallen door 
zomerse temperaturen. Is er sprake 
van een klimaatverandering of is dat 
toch maar verbeelding? 

2. Over de A27 gaan we het 
niet meer hebben. Ondanks alle 
bezwaarschriften, protesten, 
zienswijzen, raadsvergaderingen en 
ludieke acties wordt die ring rond 
Utrecht gewoon aangelegd. Jammer 
voor onze vereniging dat enige grond 
moet worden ingeleverd, en dat 
die grond niet gecompenseerd kan 
worden. Rest erop te vertrouwen 
dat de aanleg van die weg met een 
minimum aan overlast gepaard gaat 
en dat de geluidshinder van het 
nieuwe tracé beperkt blijft. Uiteindelijk 
zijn wij, in de ogen van RWS en de 
Rijksoverheid recreanten die slechts 
heel beperkt met die weg te maken 
hebben omdat we er niet leven, 
wonen, werken en slapen. 

3. Naarmate er meer aandacht is 
voor wild plukken, gerechten bereiden 
met vergeten,  gevonden en vaak 
verguisde kruiden en groenten is 
de naam ‘gewild groen’ ontstaan. In 
het woordenboek komt de naam nog 
niet voor, maar de naamgevers (twee 
kunstenaars uit Eindhoven) streven 
ernaar dat in de volgende editie van 
de Dikke Van Dale het woord wordt 
opgenomen. Het is een proces waar 
de volkstuinderij in verkeert, van 
tuinieren voor het nut (van oudsher 
een mannenactiviteit) tot het 
recreatieve gebruik van de volkstuin 
voor het hele gezin, waarbij veel 
aandacht is voor alternatief tuinieren.

VALLENDE NOTEN EN        NOTEN OP DE ZANG

5. Zoals onze moeder en 
grootmoeder ons al bijbrachten: 
voor Pasen moet je de grote 
schoonmaak hebben gedaan. Dat 
betekent het hele huis leeghalen, de 
dekens uitkloppen (wie heeft er nog 
dekens?), de plafonds witten (wie 
heeft nog een witgekalkt plafond?) 
en alle keukenkastjes uithalen 
en schoonmaken (wie doet het 
nog?). Maar indachtig deze grote 
schoonmaak, sloeg ik toch maar aan 
de slag met mijn simpele tuinhuisje. 
Alleen: als je schoonmaakt, heb je 
wel water nodig. Schoon water als 
het kan, maar de kranen bleken 
nog steeds geen water te geven. 
Dus ging ik met een paar flessen 
naar het sanitair gebouw. Tot mijn 
verbazing trof ik voor de winkel in de 
vlaggenmasthouder een steel met een 
bezem aan. Een vliegende bezem dus. 
Waren heksen aan de macht gekomen 
op ons complex? 

6. En overigens ben ik van mening 
dat iedereen baas op eigen tuin is.
JD

4. Niet voor niets stijgt de vraag 
naar volkstuinen in Utrecht. De zestien 
volkstuinverenigingen zijn niet in staat 
om aan de vraag naar een volkstuin 
te voldoen. Bij iedere vereniging 
moeten helaas wachtlijsten gehanteerd 
worden. Bij ATV Stadion is de wachttijd 
voor aankomende leden nog beperkt. 
Maar bij een aantal verenigingen is de 
wachttijd 10 tot 15 jaar. De Gemeente 
Utrecht gaat er iets aan doen en wil 
enkele nieuwe complexen opstarten. 
Vooral in Utrecht Oost lijkt de vraag 
groot. Het is echter een kwestie 
van jaren voordat deze plannen 
werkelijkheid worden. Dat heeft alles 
te maken met bestemmingsplannen, 
grond- en locatie-onderzoek en met 
name de financiële haalbaarheid. 
Reden temeer zuinig te zijn op 
onze vereniging en haar bestaan te 
koesteren als een oase op een geliefde 
locatie. Laat de nieuwe leden maar 
komen. Ook onze vereniging mag 
diversiteit hoog in het vaandel voeren 
als een hartelijk welkom.
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KLIMOP
Afwasmiddel

50 gr. verse klimop (gewassen en 
steeltjes verwijderd) met 1 liter koud 

water in de blender fijner maken. 3 a 4 
minuten koken, tot het gaat schuimen. 
Afkoelen en door een zeef halen. 100 

ml natuurazijn (geen schoonmaakazijn) 
erbij doen voor de houdbaarheid en 
om extra te ontvetten. Je gebruikt 

hiervan meer dan van een normaal 
afwasmiddel.

Heeft u een moestuinvraag? Bladgroen helpt u graag!Gabriëlle’s recepten
In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met Gabriëlle. 

Vanaf dit nummer geeft ze simpele recepten voor schoonmaak- 
middelen, huidverzorging en al het andere dat je kunt maken  

met wat er deze zomer in je tuin groeit en bloeit.

GOUDSBLOEM
Anti-rimpelolie en 

wondcreme
Pluk de oranje blaadjes van de gouds-
bloem, vul een jampotje met olie (liefst 
biologisch en koudgeperst van olijf of 
zonnebloem) en voeg zoveel bloem-
blaadjes toe dat ze nog net onder de 

olie staan. Span een stukje katoen met 
elastiek over de opening en laat de pot 
een maand in de zon staan. Zeef de 

olie en bewaar in een donkergekleurde 
fles. Smeer dagelijks op je gezicht. De 
olie is ook te gebruiken om wonden 
te helen. Hij is ideaal voor kinderen. 
Goudbloemblaadjes kun je, net zoals 

bosviooltjes en madeliefjes, ook nog als 
garnering van de sla gebruiken.

ZEVENBLAD
Pesto

Het oude blad van zevenblad is heel 
taai. maar als je dat blad plukt, ver-

schijnen er al snel frisgroene blaadjes 
onder en die smaken fris. Ze lijken 

wat op peterselie. Je kunt er pesto van 
maken, het verwerken in een omelet, 
of door de sla doen. Zevenblad is heel 
gezond en helpt gifstoffen afvoeren. 
Het is bij voorbeeld goed tegen jicht. 

(Als je het eenmaal in je tuin hebt, kom 
je er moeilijk van af, dus kun je het 

beter gebruiken.)

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

Als ik koolplantjes zet, zijn na 
enkele dagen alle topjes eruit 
en dan komt er weer niets van 
terecht. Hoe komt dat en wat kan 
ik daar tegen doen?
De boosdoener is waarschijnlijk de hout-
duif. Die komt vaak voor in bosgebieden. 
Schade krijg je m.n. als de plantjes nog jong 
zijn met een lekker malse punt. De beste 
en afdoende oplossing is alles bij elkaar in 
een bed planten en gaas of een net over 
het bed spannen. Niet te laag zodat je de 
bescherming een tijdje kan laten staan, zo 
gezegd gemaakt op de groei. Verder zijn er 
andere mogelijkheden: duivenafschrikkers:
•  span op plekken op de tuin een draad 

met stukken folie die in de wind ritselen
•  hang een plastic raaf of kraai of roof-

vogel op, een statische variant of een  
die aan een draadje hangt en in de 
wind mee beweegt

• bevestig hawk-eyes- of scare-eye-ballon-
nen: ballonnen met afschrikwekkende 
snavels en beschildering. Zet een stok 
in de grond en hang met een stuk touw 
boven de grond in de lucht.Laat een 
vogelschrikspiraal in de wind draaien

Belangrijk advies bij dit alles: zet ze in in-
dien nodig. Als je ze het hele jaar rond op 
de tuin zet, dan leidt dit tot gewenning en 
werkt het niet meer.

Afgelopen zomer heb ik knol-
venkel geplant. Ze zijn allemaal 
doorgeschoten. Hoe komt dat en 
hoe kan ik het dit jaar voorko-
men?
Om te beginnen hoe ziet dat doorschieten 
er uit? Doorschieten is te herkennen aan 
de vorm van de venkelknol: lang gerekt en 
plat in plaats van kort, dik en breed. Vanuit 
die platte knol groeit al een ranke bloei-
stengel.

Wat zijn nu de oorzaken als het mis gaat?
Groeiachterstand
• te koude opkweektemperatuur en/of 

te koude eerste weken na het planten. 
Temperaturen boven de 24ºC en onder 
de 7ºC remmen de groei. Om door-
schieten te voorkomen verlangt de 
knolvenkel een kiemtemperatuur van 
20-22ºC en tijdens de verdere groei een 
gemiddelde temperatuur van 15ºC. 

• zaaien en verplanten
 Het doorschieten wordt uitgelokt als 

je te dicht zaait en daarna de plantjes 
gaat verspenen. Het beste is om de 
zaden in aparte potjes te zaaien en als 
ze groot genoeg zijn met kluit en al over 
te zetten op het tuinbed.

Lange daglengte
• Een knolvenkel schiet door als je de teelt 

start in de periode van lange dagen, 
d.w.z. van meer dan 13 uur. Korte dagen 
vertragen het proces van doorschieten. 
Zaai dus na 21 juni (de langste dag), de 
daglengte is en wordt dan steeds korter.

Weelderige groei
• Te weelderige groei provoceert door-

schieten. Vermijd dit door de grond niet of 
slechts licht te bemesten.

Slecht bewerkte grond
• Werk de grond goed door opdat de wor-

tels in de bodem niet op obstakels stuiten 
en de plant niet in zijn groei wordt be-
lemmerd. De plant heeft in de groeiperi-
ode voortdurend vocht nodig en mag niet 
droog komen te staan.

Rassen
• Tot slot: kies rassen die minder schiet-

gevoelig zijn: zoals Solaris; F1 Orion F1; 
Zefa Fino en Somers Venkel foeniculum 
dulce.

Succes!
EM
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Tropische Vlinder-festival 
Iedereen is welkom om prachtige 
tropische vlinders te komen bewonderen 
in de vlindertuin. 
Data: 1 juni t/m 3 november 
Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Botanische tuinen 
Budapestlaan 17 Utrecht

Liefhebbersmarkt 
Ruim 50 standhouders bieden een 
groot assortiment planten aan.
Datum: 7 september 
Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Botanische tuinen 
Budapestlaan 17 Utrecht
 

Jaarthema Darwins 
Datingsbureau 
Altijd willen weten hoe de planten het 
doen? Hoe gaat de bevruchting?  De 
planten zetten allerlei postiljons d`amour 
in, die hen helpen op het liefdespad: bijv. 
wind, vogels, insecten en vleermuizen. Dan 
is het jaarthema geknipt voor u. Tentoon-
stelling voor volwassenen en kinderspeur-
tocht. 
Data: 1 april t/m 30 november 
Tijd: 10.30-16.30 uur
Locatie: Botanische tuinen 
Budapestlaan 17 Utrecht

Workshops natuurlijk snoeien
Snoeien is voor tuinliefhebbers toch 
wel een van de meest uitdagende en 
moeilijke tuinklussen. Maar als je het 
eenmaal weet wordt deze ingreep juist 
erg leuk om te doen. In de workshop 
leer je het waarom, wanneer en hoe te 
snoeien. De cursus wordt gegeven door 
Mevrouw Tinka (Bosbouwkundige) die is 
gespecialiseerd in het esthetisch snoeien 
van heesters en bomen. De struik ziet er 
na het snoeien natuurlijker en gezonder 
uit en bloeit rijker. Tijdens de workshop 
zie je snoeien in de praktijk en krijg 
je info over te gebruiken gereedschap. 
Mevrouw Modeste vertelt tijdens de 
workshop aan de hand van een fotoserie 
over heesters en bomen (fruitbomen) die 
regelmatig snoei nodig hebben. Ook geeft 
ze tips als je zelf gaat snoeien.
Data: vrijdag 28 juni / vrijdag 27 sept.
Tijd 10.00-15.00
Kosten: € 95, inclusief entree 
botanische tuinen, koffie met gebak, 
lunch met biobroodjes, en ‘s middags 
thee. Plus: compleet lesmateriaal.
Aantal deelnemers 15-18.
Locatie: Botanische tuinen 
Budapestlaan 17 Utrecht

Themamiddag met wandeling 
over biodiversiteit Doorn
Biodiversiteit: hoe werkt dat precies en 
wat zijn de bedreigingen waar we mee te 
maken hebben en nog krijgen?
Datum: zondag 23 juni 
Tijd: 14.00 inloop v.a. 13.30 uur
Kosten: toegang tot arboretum € 6,50 
p.p., jaarkaarthouders en kinderen t/m 
15 jaar gratis
Locatie:  Velperengh 13 
3941 BZ Doorn
Aanmelden: tel. 0343-412144

Gasloos wonen en werken
Wil je aan de slag met verduurzamen 
van je eigen huis of bedrijf?
Energie - U en Anne hebben een groot 
aantal energie-ambassadeurs werkzaam 
als coöperatie. Zij helpen Nederlanders 
naar een energieneutraal huishouden. 
Ze hebben slimme oplossingen voor de 
grote uitdaging: gasloos wonen en leven. 
Een scala aan technische oplossingen 
passeren de revue: Verschillende glas-
soorten, vloer-, wand- en gevelverwarming, 
verschillende soorten warmtepompen en 
zonnepanelen; mono en polykristallijn en 
PVT panelen, ledverlichting
Datum: vrijdag 28 juni 
Tijd 15.00-16.30 uur
Locatie:  Veemarktplein 41 Utrecht 
(achter het Centraal Station)
Aanmelden: telefonisch 030-3075452 

Milieu-agenda    zomer 2019
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Mijn hemel, Rinussie, ik kon mijn ogen 
niet geloven, ik heb mijn brillenglazen 
nog eens goed afgespoeld met 
allesreiniger en nog kon ik het niet 
geloven. Ik werd bekant boos op mijn 
ogen. Oogjes, jullie houden me voor 
de zotte!

Vertel, vertel, wat heeft je hartje zo op hol 
gebracht?

Nou, ik zag een tuinmetamorfose 
van wildernis naar superpark. De 
kluiten vlogen om je oortjes. Afval af, 
materiaal aan. Jongens, het was een 
plezier om te zien. Ik dacht effe dat 
we zo’n nieuw horecaatje met terras 
kregen. Met barristo’s en zo. Streling 
voor tong, neus en oog. En het was 
niet zomaar handwerk, machines 
reden af en aan zand, tegelwerk, 
hout…

Ik heb het ook mogen aanschouwen en 
dan zeg je ‘hout’. Maar wat voor hout? 
Het beste van het beste, geen oude 
wilgenstaken maar super de pimpie 
pimpie. 

De beschoeiing werd zó de modder in 
gedreven, katjoeng, katjoeng. Niks uren 
bezig met een houten hamer hengsten 
en jenzen, zelfs zo dat je de hele week 
met een verstuikte arm rondloopt. 
De nieuwe aanpak. Dat noem ik nog 
eens technische vooruitgang. De grote 
sprong voorwaarts. Make ATV Stadion 
great again.

Respect! Toch zijn er hele volksstam-
men toeschouwers met kreten die niet 
van de lucht zijn: och en ach met gelijk 
daarachter de stekende vraag: hoeveel 
heeft dat allemaal niet gekost? En gaat 
dit bij ons ook gebeuren? Ach, Gijs, 
ikzelf zou het bij mijn tuin ook leuk  
vinden. Tenzij ik een kikker was, dan 
wist ik: hier valt niet tegen op te  
springen: wegwezen.

Je denkt toch niet dat al dat 
moois door onze vereniging of 
anders gezegd door ons leden 
wordt betaald? We moeten zuinig 
zijn op onze reserves en ervoor 
waken dat die niet beschimmelen. 
Nee, da’s vanuit de Gemeente, 
je ziet het subsidiegeld al tegen 
de beschoeiingen klotsen, de 
gemeentekas smelt als ijs op de 
noordpool: Het Begin van een 
totale, algehele ATV Stadion- 
beschoeiingopwaardering. 

Bij jou brandt er geen licht op alle 
etages, Gijssie. Ik denk eerder dat 
je moet sparen: centen tellen. Tien 
centjes op één stapeltje is al een 
dubbeltje. Dus vaker op zoek naar 
aanbiedingen en vinden van over de 
datum afgeprijsde artikelen. Wat zit je 
nou met je hoofd te schudden: probeer 
je m’n harde woorden uit je oren te 
schudden? 
 
Je hoeft ’t me niet met boter 
en suiker in te smeren. Het is 

me duidelijk: je hebt de gegoede 
burgerij met diepe zakken en aan de 
andere kant de armoedzaaiers met 
dichtgenaaide zakken. 

Trouwens, ben je op de afgelopen ALV 
geweest?

Tuurlijk was ik er, maar het ging me zo 
snel dat, voor ik een vraag kon stellen 
het volgende punt al was aangenomen. 
Discussiëren en doorvragen zat niet 
in het menu. Veel kous, weinig naad. Ik 
holde tijdens de vergadering alsmaar 
achter de feiten aan. 

Ach hou toch eens op. Wat jij me vertelt 
dat noem ik doorwerken. Bammerdebam 
hamerslag. Jij snapt de bedoeling van het 
moderne vergaderen niet. Je gaat er niet 
heen om te bepalen wat er gaat gebeuren 
en zo een heleboel verwarring te stichten 
bij jezelf en anderen. Nee, jongeman.  
Je komt om te horen wat al is gedaan en 
wat nog gaat gebeuren. Snappez- vous. 

Bij mij werkt het ook goed. Alle twijfels 
worden zekerheden. Maar aan de 
andere kant begin ik te twijfelen over 
alles waar ik zo zeker van was. Een ding 
waar ik het fijne nog steeds niet van 
weet, is: hoe zit het nou precies met 
de Stichting Opvang en Begeleiding 
Van Wel Of Niet Uitgeprocedeerde 
Asielzoekers die een tuin met huisje bij 
ons hebben? 

Ja ik heb ook een boel vragen: Kan mijn 

vrouw op de tuin in haar bikini? Moet ik 
als man zo’n soepjurk an? Mag ik nog 
varkensvlees op de barbecue leggen? Kan 
ik m’n puberdochter nog meenemen? 
Moet ik munt gaan planten? Hoe of wat 
moet ik zeggen als ik ze tegenkom? Ik 
heb interculturele training nodig: hoe kom 
ik op hoi-basis met ze?

Prangende vragen. Ik heb begrepen dat 
verschillende mensen die niet op de 
vergadering waren bij dit punt door 
de opwinding inmiddels zo dampen en 
blazen dat zij alleen al de uitstootcijfers 
torenhoog omhoog jagen. Dadelijk 
moeten we nog CO2-heffing betalen. 
Ik zou zeggen, mensen, zet die vragen 
op ecopapier en stuur ze op naar hen 
die zich boven ons gesteld hebben. 
Transparantie, communicatie en 
verbinding staat in het vaandel, dus je 
krijgt zeker en vast per ommegaande 
keurig antwoord. Allez, lang genoeg 
geluld, we zijn d’r om te tuinieren! 
Ik ga m’n Vlijtige Liesjes bewateren, 
die staan helemaal droog. Ajetó.

Ajetó.

Rinus en Gijs    Make ATV Stadion great again
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colofon enzo

Japan is weliswaar heel groot, maar 
er zijn ook veel (vulkanische) bergen 
en bossen, dus het bewoonbare op-
pervlak is beperkt. Zeker in de grote 
steden is het woekeren met de ruim-
te, en hebben veel mensen niet eens 
een balkon. Aan de ene kant zijn er 
de grote, historische tuinen waarin je 
mediteert en ontspant, de beroemde 
zen- en theetuinen, en de tuinen om 
het volk te imponeren, de paleis- en 
tempeltuinen. Aan de andere kant 
zijn er tuinen die mensen voor het 
plezier hebben: om te genieten van 
een paar mooie kleurige bloemen. 
Dan zet je gewoon een bak voor je 
deur, of een mini bonsaiboompje op  
tafel. Daaraan zie je hoe belangrijk ie-
dereen planten en bloemen vindt, in dit 
land van de bloemschikkunst, Ikebana, 

waarbij soms een enkele bloem in een 
vaasje volstaat. Volkstuinen zoals wij 
die kennen, zijn er in Japan nauwelijks, 
omdat vrijwel alle grond in particuliere 
handen is. Maar veel huiseigenaren, ze-
ker op het platteland, staan, tegen een 
geringe vergoeding, stukjes overge-
schoten land af als ander dorpsgenoten 
daar voor eigen gebruik groenten wil-
len verbouwen. Dat levert namelijk een 
leuk belastingvoordeel op. Zulke land-
jes vind je dan ook overal in Japan, zo-
als in Kameoka, even buiten Kyoto. Het 
ziet er sympathiek rommelig uit, en het 
is duidelijk dat er geen welstandsregels 
zijn, zoals bij ons. Privé-eigendom is 
heilig. Het is mooi dat dit ook kan, in 
dit verder zo strak geregelde, fascine-
rende land. 
PT

Tuinieren 
in Japan
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