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In dit nummer staan we stil bij ons 65-jarig jubileum.
Wil Brakkee schreef een boeiende geschiedenis, er is een
fotoverslag van het feest, en we publiceren de foto’s van de
fotowedstrijd. Maar we kijken ook vooruit. Een vereniging
als de onze mag nooit stil staan, en alleen met zichzelf bezig
zijn. We zijn onderdeel van onze omgeving, zoals onze tuinen
dat ook zijn. De redactie wil met dit nummer een discussie
starten over onze toekomst als vereniging. In Utrecht leven
veel verschillende nationaliteiten. Zoals in elke grotere
Nederlandse stad tegenwoordig bestaat de bevolking van
Utrecht voor bijna de helft uit ‘andere culturen’. Die vinden
nauwelijks een weg naar volkstuinen. En dat is raar. Want
als er nu iets is wat mensen bindt, is het verbouwen van
voedsel (en dat samen opeten). In de aanloop naar ons
jubileum schrokken we zelfs van de reactie op een voorstel
om aan Syriërs te vragen ons de Dabke te leren dansen
(een simpele volksdans, die in grote delen van het Nabije
Oosten wordt gedanst). ‘Dat past niet bij onze vereniging,’
werd gezegd. Als dat echt zo is, dan moeten we als vereniging
ons misschien eens aan gaan passen aan de nieuwe tijd.
Ook als je 65 bent, kun je jezelf opnieuw uitvinden.
Ter inspiratie zijn we gaan kijken bij atv De Doordouwers,
want die hebben daar ervaring mee. Dit ‘Gluren bij de Buren’
was erg leerzaam. We horen graag wat jullie daarvan vinden.
Het winternummer verschijnt al snel, eind dit jaar, dus we
kunnen er een echte discussie van maken. Stuur je bijdrage
naar bladgroenutrecht@gmail.com.

foto’s: Erik van Wijngaarden
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Een geschiedenisles
v

(bij het jubileum van ATV Stadion)

I

In augustus 1961 hingen er letterlijk
donkere wolken boven het tuincomplex
van ATV Stadion. Er woedde een enorme
brand in de opslag van oude autobanden
op een paar honderd meter afstand van
de volkstuintjes. De brandweer rukte
massaal uit om te voorkomen dat het
hele noordelijke deel van de Utrechtse
Johannapolder, inclusief het tuincomplex
van ATV Stadion, in vlammen op zou gaan.
De inktzwarte rookwolken waren tot
in Amsterdam te zien. Nog wekenlang
hing er de geur van van verbrand rubber,
maar de donkere wolken boven de
tuintjes waren gelukkig verdwenen.
Voedselschaarste
Het zou het daarna nog een paar keer
voorkomen dat er donkere wolken, maar
dan in figuurlijke zin, boven de vereniging
hingen. De verbredingsplannen van de
A27 nu is zo’n voorbeeld. Deze wolk
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hangt sinds 2009 boven ons hoofd
zonder dat we weten hoe het definitief
zal aflopen. Dreiging of niet,ATV Stadion
is al 65 jaar een bloeiende en gezonde
vereniging. Laten we eens kijken hoe
het onze club gedurende deze periode
is vergaan.
De vereniging is op 27 september
1954 opgericht. De behoefte van
volkstuinders om collectief te tuinieren
was uit noodzaak geboren. Om dat te
begrijpen moeten we nog een kleine
tien jaar verder terug in de tijd. In de
laatste oorlogsjaren van de Tweede
Wereldoorlog was er voedselschaarste
en menigeen besloot om toen zelf te
gaan tuinieren. De gemeente Utrecht
zag de noodzaak hiervan ook in en
besloot op veel plekken in de stad
grond beschikbaar te stellen. Grond
was er genoeg omdat alle gemeentelijke
uitbreidingsplannen door de oorlog

voorlopig toch niet uitgevoerd konden
worden. In de buurt van het kort
voor de oorlog gereed gekomen
voetbalstadion Galgenwaard was er
veel grond en een 30-tal tuinders ging op
de plek, waar nu de Rubenslaan begint,
aan de slag. Regelmatig echter werden
er groenten en fruit door hongerige
lieden gestolen waardoor de tuinders
zich gedwongen voelden om gezamelijk
een bewakingstdienst in te stellen. Het
was het begin van de samenwerking.
Eiland
Na de oorlog mochten de tuinders van
de gemeente de grond bij het stadion
blijven bewerken tot het moment dat
zij die voor hun plannen nodig hadden.
In 1954 was het zo ver. De gemeente
eiste de grond op voor de geplande
woningbouw in het gebied tussen
de Krommerijn en de Rubenslaan, de

aanleg van de Tamboersdijk en de bouw
van de Stadionflat. De samenwerkende
tuinders, die deze bui zagen aankomen
zochten contact met de AVVN. Via
hun bemiddeling konden zij een stuk
grond huren in de Johannapolder,
toen nog gemeente Maartensdijk, op
de hoek van de Oostbroekselaan en de
Utrechtseweg tegenover het bekende
restaurant het Kalfje.Voorwaarde was
wel dat er een vereniging opgericht
zou worden. Zo geschiedde het op die
gedenkwaardige 27 september nu 65
jaar geleden. Vanwege de emotionele
herinnering aan het oude plekje bij het
stadion kreeg de vereniging de naam
AmateurTuinVereniging Stadion. Coen
Westphal werd de eerste voorzitter, hij
zou dat ruim 25 jaar blijven. Het complex
bood plaats aan 32 tuintjes, had rondom
sloten en was alleen via een brug
bereikbaar. Door deze beslotenheid
ontstond er een echt verenigingsgevoel.
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van het toegewezen complex afgemaakt
worden, met nog eens 60 tuinen. De
toenmalige wethouder Pot heeft in mei
1976 het nieuwe complex geopend.
(Foto links)

In 1955 kocht de Gemeente Utrecht de
Johannapolder maar kregen de huurders
de zekerheid dat ze er de eerste 10 jaar
mochten blijven zitten.
Hondenrenbaan
In de Johannapolder waren er naast ons
complex ook nog een aantal boerderijen,
cafe’s, twee ijsbanen, een camping, een
hazewindhondenrenbaan, particuliere
volkstuintjes, voetbalvelden, sloperijen
en de al genoemde autobandenopslag.
Vanaf 1965 begon de gemeente
geleidelijk de grond op te eisen voor
de geplande kantorencomplexen en
wegenaanleg. In 1962 begon de bouw
van het Universiteitscentrum in de
Uithof. Het bestuur voelde de bui weer
hangen, en ging met de gemeente in
gesprek. Het resultaat mocht er zijn.
(Foto pagina 7)
In het bestemmingsplan werd er
ruimte gereserveerd voor een nieuwe
lokatie voor ATV Stadion, een paar
honderd meter landinwaarts aan de
Oostbroekselaan. In april 1974 mocht
eindelijk een stuk weiland aan de
Oostbroekselaan ingericht worden.
Vanaf de veertig nieuwe tuintjes
konden de leden de aanleg zien van
de dijklichamen van de A27 en de A28.
Twee jaar later, in 1976, kon ook de rest
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De vereniging had nu ruim 100 leden,
wat steeds meer vroeg van het
uitdijende bestuur en het groeiend
aantal commissies. Het huishoudelijk
reglement werd aangepast en er
kwamen strengere eisen aan de te
bouwen huisjes en de orde op het
complex. Van een voetbalvereniging
werd in 1977 een gebruikte kantine
overgenomen. Compleet met terras
werd deze naast het
aangelegde
speelveld weer opgebouwd. Met nu
een eigen grote kantine bloeide de
verening als nooit te voren. Er werden
volop feestavonden, kaartavonden en
tentoonstellingen gehouden. Tijdens
het 25 jarig jubileumfeest in september
1979 telde het gastenboek 450 namen.
Het KI-station
In oktober 1981 werd bij de hoofdingang
een in steen opgebouwde winkel
geopend met bijbehorende toiletten
en opslagruimte. Door de enorme
belangstelling van buitenaf, de wachtlijst
bleef maar groeien, werd er gezocht
naar uitbreiding. Uiteindelijk kreeg de
vereniging het voor elkaar om in 1985
nog een stuk grond aan de overkant
van het complex te bemachtigen. Aan
de andere kant van de Oostbroekselaan
konden nog eens een 30-tal tuintjes
aangelegd worden. De vereniging kreeg
de gelegenheid om het daar gelegen
voormalige KI station (de boerderij)
voor een symbolisch bedrag van de
gemeente te kopen, met als voorwaarde

dat we het wel zelf moesten opknappen,
inrichten en onderhouden. Onder
leiding van Wout Andriessen (21 jaar
bestuurslid) is er door de leden vier jaar
lang hard gewerkt met als resultaat een
prachtig verenigingsgebouw, inclusief
opslagruimte. In September 1990 werd
het nieuwe verenigingsgebouw, genoemd
naar de oprichter Coen Westphal in
aanwezigheid van wethouder Kernkamp
feestelijk geopend.
Eindelijk was het complex klaar. Geen
vuiltje aan de lucht, dacht iedereen.
Maar er was buiten de waard gerekend,
in dit geval de gemeente Utrecht. Nog in
hetzelfde jaar van de oplevering van het
verenigingsgebouw had men het oog
laten vallen op de grond van ons complex
en de grond van park Bloeyendaal. Er
waren uitbreidingsplannen voor het
kantorencomplex. Dankzij een snelle
effectieve bundeling van krachten van
ATV Stadion, de vrijwilligers van park
Bloeyendaal en de bewoners van de
Oostbroekselaan werd de Stichting
Bloeyendaal opgericht. Met succes
verdwenen de plannen van de gemeente
van tafel. De donkere wolkenlucht was
weer geklaard, de rust weergekeerd. Zo

vierde de vereniging in 2004 zijn 50-jarig
jubileum.
Cadeau voor de toekomst?
Vrij snel na het 50-jarig jubilieum
werd echter al merkbaar, en zichtbaar,
dat het steeds meer moeite kostte
om aan de onderhoudsplicht van het
verenigingsgebouw te voldoen. Het
aantal vrijwilligers om de klus te klaren
nam in rap tempo af, en de toenmalige
besturen bogen zich al over toekomstige
alternatieven. Na veel vergaderingen
met de gemeente, heftige discussies
tijdens de ledenvergaderingen en
bestuurscrisissen is uiteindelijk besloten
het gebouw aan de gemeente terug te
geven. Eind 2015 werd het gebouw leeg
en zonder financiële claims vanwege
achterstallige onderhoudskosten verlaten. Alle voorgestelde alternatieven
voor een verenigingsgebouw haalden
het evenmin en voor het eerst sinds
1976 zat de vereniging zonder een echte
kantine. Gelukkig zijn er al weer nieuwe
plannen. Het zou een mooi cadeau zijn
bij het jubileum dat we nu vieren.
Wil Brakkee
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De Doordouwers
v
Het lijkt wel de naam van een Brabantse carnavalsvereniging, maar
intussen zijn de Doordouwers zo aan hun naam gehecht, dat niemand
meer iets anders wil, bleek uit een stemming van een paar jaar terug.
Want De Doordouwers vinden zichzelf om meer redenen doorzetters.
Ze zitten in de polder en ze moeten hard werken om hun moestuin
op orde te houden, dus het past wel bij ze. Maar het is ook de enige
volkstuinvereniging in Utrecht die een actief én succesvol beleid voert
om alle culturen die in Utrecht leven op een volkstuincomplex
bij elkaar te houden.

De Doordouwers is een van de jongste
volkstuinverenigingen in Utrecht. Ze
zijn pas in 2006 begonnen op de plek
waar ze nu zitten, aan de Gageldijk,
bij de randweg langs Overvecht. Twee
al wat oudere groepen tuinders, die
huurden van particulieren in de buurt
van Maarssen, konden toen dit terrein
pachten van het Recreatieschap Midden
Nederland. Omdat het in de aanloop
daar naartoe allemaal niet vanzelf ging,
hebben ze zichzelf op een gegeven
moment De Doordouwers genoemd.
Vandaar.
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Spiegel
Een klein zonnetje laat het complex van
De Doordouwers op deze herfstige
zondagmiddag opeens stralen. De
goudgekleurde bladeren van de
bomen en het nog frisse groen van de
graspaden geven de tuinen, waar de
laatste droogbonen en kolen geoogst
worden, een mooie gloed. Het kleine
wonder dat hier is ontstaan, verdient
zo’n stralenkrans, want het is niet
niets wat hier door een aantal gewone
Utrechters tot stand is gebracht in
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de polder aan de rand van Utrecht.
Het langgerekte stuk grond, dat
halverwege wordt onderbroken door
een schapenwei die niet bebouwd
mag worden, bestaat eigenlijk uit twee
lange paden, waar in totaal 140 tuinen
langs liggen. Vrijwel alle tuinders, zo’n
80 procent, wonen in Overvecht - de
rest komt uit het centrum, waar de
meesten geen tuin en soms zelfs geen
buitenruimte hebben. Het bijzondere is
dat bijna de helft van de tuinders een
voornamelijk Turkse, maar soms ook
Marokkaanse, Afghaanse, Syrische of
Poolse achtergrond heeft. En er zijn
mensen met een vluchtelingenstatus
die uit weer andere landen komen.
Daarmee is de vereniging min of meer
een afspiegeling van de bewoners van
Overvecht (waar 80% oorspronkelijk
van niet westerse afkomst is). De
vereniging van De Doordouwers
lijkt in ieder geval op de bevolking
in de grote Nederlandse steden,
waar tegenwoordig ook de helft
uit nieuwe Nederlanders bestaat,
zoals dat zo keurig heet. Dat het
niet vanzelfsprekend is dat ook elke
volkstuinvereniging in die grote steden
eenzelfde beeld laat zien, weten we
allemaal. Je hoeft alleen maar naar de
foto’s te kijken van het 65-jubileum
van onze eigen vereniging, verderop
in dit blad. Daar kun je een aantal
oorzaken voor bedenken. Eén ervan
is zeker: in sommige gevallen wordt er
gediscrimineerd (er zijn verenigingen –
uiteraard niet de onze - waar je met een
Nederlandse achternaam onmiddellijk
een tuin krijgt, terwijl je met een
buitenlandse achternaam jaren op de
wachtlijst staat). Maar er zijn meer
culturele verschillen om te overwinnen,
en daarom zijn we hier. Want ook ATV
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Stadion moet vooruit kijken, en je kunt
altijd leren van anderen.
Tolken
Een van de drijvende krachten
achter de vereniging is Annelies van
Roosmalen, die samen met de andere
bestuursleden, maar vooral Faruk Alp,
van oorsprong Turks, die als bestuurder
verantwoordelijk is voor de gang van
zaken op het terrein, zorgt voor orde
en vrede tussen de leden. Dat heeft
veel te maken met hun persoonlijkheid.
Ze hebben de afgelopen jaren, door
tactvol maar doortastend optreden,
veel respect verworven onder de
leden. Maar het was een proces van
vallen en opstaan.
AvR: ‘Het begon ermee dat we na een
paar jaar van de verhuurder te horen
kregen dat het wel erg rommelig
werd op het terrein. Ik was toen
nog vrijwilliger hier. Daarna hebben
iedereen aan de huisregels herinnerd.
Ook zijn we begonnen met een
motivatieformulier voor nieuwe leden.
Dat moet je ondertekend terugsturen.
Daar staat ook in wat voor soort
tuin mensen willen, een siertuin of
een moestuin, want als je dat steeds
wisselt, levert dat veel meer werk op
voor nieuwe tuinders. Voor ons is dat
ook handig. Dan weten we in welke
hoek we mensen moeten plaatsen. Als
ze bij voorbeeld twee kleine kinderen
hebben, dan zetten we ze in de buurt
van andere mensen met kinderen. We
spreken niet met mensen van tevoren,
alleen als we merken dat de formulieren
ingevuld zijn door een zoon of dochter.
Dan merk je ook dat niet-westerse
mensen soms niet goed Nederlands

kunnen begrijpen en ook minder met
geschreven taal bezig zijn, dus toen zijn
we het anders gaan opzetten, meer
mondeling gaan doen. Nieuwe leden
krijgen een verplichte rondleiding en
dan krijgen ze van alles over het terrein
en over de huisregels uitgelegd. Daar
hebben we tolken bij, vrijwilligers,
mensen van de vereniging zelf, die dan
meelopen. Sinds begin dit jaar hebben
we ook nog een welkomstcommissie,
die in de eerste maanden af en toe met
nieuwe tuinders gaat praten, vraagt hoe
het gaat en of ze hulp nodig hebben.
Ook daar sturen we soms tolken mee,
als we merken dat de informatie niet
over komt. Maar de voertaal is en blijft
Nederlands, hebben we met elkaar
afgesproken. Ik spreek zelf ook geen
Turks. Als ik iets wil vertalen gebruik ik
Google Translate.’
Vrouwengroep
Wat me opvalt als ik hier rondloop, is dat
jullie zo’n geweldige variatie aan huisjes
hebben op het complex. Dat ziet er heel
vrolijk uit. Is iedereen vrij om te bouwen
wat hij wil?
‘Ja, zo lang het binnen de 22,5 vierkante
meter blijft. En er zijn mensen die hier
al vanaf het begin zitten, toen we nog
geen regels hadden, die hebben veel
grotere huizen, met pergola’s. Dat
laten we natuurlijk zo. Tegenwoordig
heb je ook een bouwvergunning nodig
van de gemeente. Dat levert veel
papierwerk op. Dat bouwen moet je
helemaal begeleiden, en omdat vooral
in de Arabische cultuur veel mondeling
gaat, moet je daar goed over praten, en
alles precies langs lopen. Maar dat lukt
goed, en bovendien staat nu vrijwel
overal een huisje. Het leuke is dat je

ook daaraan ziet hoe verschillende
culturen omgaan met zo’n tuin. Bij
Turkse mensen betekent een tuin
status, je hebt een buiten, dus ze zitten
vaak in de zomer in hun tuin met de
hele familie te barbecuen, en hebben
hele serviezen in hun huisje staan. Bij
Marokkaanse mensen, gaat het vaak
echt puur om het telen van groenten,
want daar wordt het bewerken van een
moestuin gezien als armoede. Aan de
andere kant hebben we hier net zo goed
Marokkanen die zoals zoveel anderen
in Utrecht, biologisch-dynamisch willen
tuinieren. Daar kun je je soms lelijk in
vergissen en word je geconfronteerd
met je eigen vooroordelen.’
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ook trouw naar de feesten en naar de
ledenvergaderingen.’

Hoe komen jullie aan nieuwe leden?
‘We hebben een wachtlijst, maar we
leggen ook folders neer in buurtcentra
of andere plaatsen waar veel mensen
komen, in het Nederlands en het
Arabisch. We proberen ook, actief,
vooral vrouwen te laten tuinieren die
om de een of andere reden over een
drempel geholpen moeten worden.
Dat is ons vrouwenproject. Hier in
Overvecht heb je gescheiden vrouwen
die in hun sociale cultuur helemaal
onderaan bungelen. We maken ieder
jaar een tuin vrij die we opdelen
in negen vakjes, zodat we ook de
wisselteelt in de gaten kunnen houden,
en die vrouwen kunnen daar gratis 1
of 2 jaar tuinieren. Zo kijken ze of ze
de vereniging iets vinden en of ze op
onze grond kunnen tuinieren. In het
tweede jaar kunnen ze de beginnende
vrouwen helpen. De voertaal is
Nederlands omdat ze samen moeten
werken en zo loopt meteen ook
Turks en Marokkaans samen door een
deur, wat in de rest van de wijk niet
zo vanzelfsprekend is. Als ze daarna
een tuin willen, dan stromen ze met
voorrang binnen. Mocht er niets vrij
zijn, dan lopen ze gewoon nog een tijd
op de projecttuin mee. De vrouwen
die we daar uithalen als nieuwe leden,
doen het ontzettend goed. Die komen
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Wat vind je zelf de meerwaarde van jullie
aanpak?
‘Het leuke is ook dat je zoveel
verschillende groenten ziet. Turken
gebruiken sommige koolsoorten en
een bepaald type druivenbladeren
om er gevulde rolletjes van te maken,
dolma. Surinamers verbouwen ook
amsoi, een pittiger soort paksoi, die
je kunt roerbakken. We hebben een
Thaise gehad die had Thaise basilicum.
Die smaakte peperig. Dat soort dingen
zijn fantastisch om te zien. Maar iets
als wisselteelt moet je uitleggen, want
dat kennen de meesten niet. In hun
thuislanden verteert tuinafval niet,
vanwege het klimaat, dus je gooit dat
weg of verbrandt het. In het voorjaar
moeten we daarop letten, en als het
te vaak voorkomt, krijgen leden een
boete. Want je mag bij ons wel vuren
stoken in een vuurkorf, maar geen
tuinafval verbranden. Dat geeft teveel
rookwolken. En je mag ook geen
vuur op de grond maken, want als
het ’s zomers heel droog is, dan kan
het doorbranden, omdat we op veen
zitten.’

nu het keurmerk gekregen met vier
lieveheersbeestjes. We hebben een
maaigroep, die de graspaden maait, en
met bosmaaiers de kantjes naloopt,
een feestcommissie, de begeleiders
van de vrouwen-projecttuin en een
welkomstcommissie. Maar alles bij
elkaar zul je gemiddeld twee maal per
jaar aan de beurt zijn. Op zo’n zaterdag
komen misschien acht mensen. Wij
hebben ook alleen een schuur met
gereedschap, natuurlijk, geen clubhuis,
alleen een chemisch toilet. Als je kijkt
naar Ons Genot, die hebben allemaal
gebouwen, allemaal geasfalteerde
paden, ja, dat moet bijgehouden
worden. Dat scheelt heel veel. We
doen ook bepaalde dingen niet: de
imker is geen lid, die is extern, en die
zet hier zijn kasten neer.’
Het klinkt paradijselijk. Zijn er nooit
conflicten?
‘Als die er zijn, dan hebben de huisregels
en statuten waarmee iedereen akkoord
gaat bij de gebruikersovereenkomst.
Mondeling melden we dat over politiek
en godsdienst niet wordt gepraat.
De leden zijn, naast de autochtone
Nederlanders, voor het merendeel

van Turkse afkomst, maar er zijn ook
Koerden. En Alevieten, die als Turks
worden gezien, maar wat eigenlijk een
heel andere stroming is. Hun dorpen
zijn een paar jaar geleden door Erdogan
gebombardeerd. Dat is erg moeilijk
voor veel mensen op dit moment.
Sommigen zijn vreselijk beschadigd
door wat ze hebben meegemaakt.
Dat moet je begrijpen. Zulke mensen
kunnen helemaal op tilt slaan als je ze
een mail stuurt met kritiek. Dan moet je
gaan praten. En verder helpt het dat we
zeker in het begin met jaarcontracten
werken. Als er om welke reden ook
problemen zijn, dan moeten mensen
na een jaar weer weg, of krijgen ze een
waarschuwing en mogen ze het nog
een jaar proberen. Dat gaat trouwens
nooit over politiek, maar over rommel
op de tuin. We kijken dan ook eerst
of we mensen kunnen helpen, bij
voorbeeld met het afbouwen van hun
huis. Bij een schouw voeren we ook
vaak een gesprek als dat moet en laten
foto’s zien van de dingen die we niet
goed vonden. Dat helpt. Zo bouw je
respect op voor elkaar, maar vooral
betrokkenheid met de vereniging.’
PT

Status
‘We hebben geen tuindiensten. Bij
ons heet dat algemene werkdagen.
We hebben projectgroepen. Eentje
houdt zich bezig met zwerfafval,
een andere helpt bij mensen
die het tijdelijk fysiek soms niet
meer aankunnen. We hebben een
keurmerkgroep Natuurlijk Tuinieren,
die zorgt voor de ringslanghopen en
de ijsvogelwand. Daardoor hebben we
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Winnaars fotowedstrijd
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ex aeq uo eerste plaats

Eeuwenoude Zen - mostuin van de Tofukuji-tempel, Kyoto, Japan
Foto: Pauline Terreehorst
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Milieu-agenda najaar
Ga naar de Kozakkenput
Wandelexcursie over natuurgebied
Kozakkenhut in Zeist. In het destijds
droge heidegebied werden in 1804
vanwege de aanwezigheid van ruim
20.000 manschappen van het Frans/
Bataafse leger 30 putten met een
diepte van 10 m gegraven. Maar de
kozakkenput ontstond pas later toen
een Kozakkenbataljon daar verbleef.
Kozakkenput was eerder heide,
tegenwoordig een jong gemengd bos
met veel dennen, oude beuken en
Amerikaanse eiken. In dit gebied
leeft de ransuil.
Datum: 24 november 2019
Tijd: vanaf 14.00-15.45 uur
Parkeerterrein; Laantje zonder eind
Kralingerweg 29 Zeist

2019

Bomen in de winter
Wandelexcursie
Datum: 8 december 2019
Tijd: v.a. 14.00 uur.
Duur; 1,5 uur
Info centrum Beerschoten
Holle Bilt 6
Kerst op landgoed Heidestein
Kerst in en rond de schaapskooi.
Levende kerststal houtvuur van Zweedse
fakkels. Binnen in de met honderden
lampjes versierde schaapkooi kunnen
bezoekers genieten van levende muziek
en een warme drank of kom snert.
Je kan een schaapskooi-route volgen
met vragen over vogels. Voor de
kleinsten is er een korte beestenroute.
Datum: 25 en 26 december 2019
Tijd: 11.00-16.00 uur
Parkeerplaats de Schaapskooi en
de Prinses Margrietlaan. Te bereiken
via Hoog Kanje te Zeist.
Lichtjeswandeling op landgoed
Oostbroek
Een aantal wandelpaden is feestelijk
verlicht. Het winkeltje te Oostbroek is
ook in Kerstsfeer. In de aanloop naar de
wandeling is er heerlijke erwtensoep en/
of een broodje knakworst. En Andrea en
Paul zorgen voor sfeervolle live muziek.
Datum 14 december 2019
Tijd: 16.00-19.00 uur
Landgoed Oostbroek
Bunnikseweg 45a De Bilt
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Pastinaak winterschotel
Pastinaak noemen ze een vergeten groente. Is het makkelijk
om hem in je tuin te verbouwen? Als je dat al niet deed is
het nu te laat, maar je kunt hem gewoon in de winkel halen.
Dan kun je ook iets maken wat je tegenwoordig in elk chic
restaurant op je bord krijgt. Want pastinaak is in de mode.
Probeer deze heerlijke puree eens.

Ingrediënten
• 300 gram aardappels
• 300 gram pastinaak
•150 gram geraspte kaas (30+)
• kop warme melk of room
• klont boter (eventueel)
• nootmuskaat
• zwarte peper
• zout
• 4 eetlepels broodkruim

Bereidingswijze
Schil de aardappels en de pastinaakwortels en snijd ze in stukken. Kook
samen in water tot de stukken zacht
zijn. Giet het water af (er mag wat
achterblijven). Stamp terwijl je er
gelijktijdig zo veel warme melk of room
(en eventueel een klont boter) bij giet
tot een mooie puree ontstaat.
Roer nu de geraspte kaas erdoor.
Voeg nootmuskaat, zwarte peper
en zout naar smaak toe.
Eet er rode kool (met appel en rozijn)
bij en draadjesvlees of vegaballetjes in
jus. Een smaakvolle combinatie!
EM
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M

Met de opkomst van de arbeidende klasse
in de loop van de 19e eeuw verschijnen in
Nederland de eerste volkstuincomplexen
rond steden. Tot in de jaren vijftig waren
de meeste tuinen echte moestuinen. Ze
speelden tijdens de Eerste en Tweede
Wereldoorlog een belangrijke rol in de
voedselvoorziening. In de tweede helft
van de 20e eeuw verminderde echter de
economische voedselvoorzieningsfunctie
van de volkstuin. Langzamerhand werd
de siertuin en recreatie belangrijker.
En daarmee veranderde ook de
‘bevolkingssamenstelling’ op het volkstuincomplex. Waren de tuinders vroeger
handarbeiders, inclusief hun hele
gezin, nu zien we bij voorbeeld op ons
complex veel vrouwen die een eigen tuin
hebben, en tweeverdieners met jonge
kinderen. De vroegere handarbeiders
zijn ondervertegenwoordigd geraakt.
De huidige tuinliefhebbers kopen hun
groenten vaak in de supermarkt. De
noodzaak om te investeren in kennis van
het verbouwen van voedselgewassen
neemt af en daarmee ook bij voorbeeld de
motivatie voor cursussen moestuinieren.
Dit is opmerkelijk omdat elders allerlei
vormen van moestuinen ontstaan. Denk
dan aan guerillatuinieren, stadstuintjes
op braakliggende terreinen (wat ook
wel stadslandbouw wordt genoemd), het
publiekstuinieren in leeggekomen kassen
of het aanleggen van tuintjes op daken
en balkons. Tuinieren wordt ook vaak
gezien als mogelijkheid tot de integratie
van minderheden. We zien echter dat de
volkstuinvereniging op dit moment de
sfeer van een bungalowpark benadert. Het
recreatieve aspect staat voorop, met een
grotere behoefte aan comfort. Er wordt
veel geïnvesteerd in de huisjes. Ze raken
van alle gemakken voorzien. De tuinen
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Volkstuin

en Vereniging

De verdiensten van
volkstuincomplexen,
toen, nu… en in
de toekomst?

krijgen een grasveld en een tegelplateau
met zitjes. Nieuwe gegadigden moeten
daardoor de huisjes voor steeds hogere
bedragen overnemen. Het gevolg is dat
het betrekken van een volkstuin met
een huis een luxe wordt. Dat geldt zeker
voor Jan Boezeroen of Ali Baba.Voor hen
wordt het zelfs onbetaalbaar. Zo werkt

deze trend, nog verder versterkt door een
hoge contributie en pacht, selectief op de
populatie van een volkstuincomplex.

sociaaleconomische klassen en etnischculturele minderheden ontbreekt zodoende. EM

Anders gezegd het voorvoegsel ‘volks’ in
volkstuin verschraalt en moestuinieren
raakt steeds meer op de achtergrond.
Diversiteit in de zin van verschillende

Foto (1938): Tuinhuisje van de fam. ten Bookum
op volkstuinencomplex Klein Danzig, Amsterdam.
Naast groente, fruit en bloemen verbouwden ze ook
tabak dat in die tijd schaars was. Met dank aan Frans
ten Bookum, linksvoor op schoot bij zijn moeder.
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Onze

schooltuin

De schooltuin is weer bijna
winterklaar. Het jaar is
voorbij gevlogen. Met de
kinderen hebben we deze
laatste periode tussen
de zomervakantie en de
herfstvakantie de tuintjes
helemaal leeg gemaakt,
de tegels opgestapeld
en het landbouwplastic
weer uitgespreid.
Niet zo’n fraai gezicht al dat plastic en
wellicht ook niet zo natuurlijk, maar
het werkt wel. In het voorjaar kunnen
we dan weer met een min of meer
kale tuin starten in plaats van opnieuw
alle knopkruid te moeten wieden.
De composthoop heeft inmiddels
een recordhoogte bereikt. Nog wat
laatste werkzaamheden die we zelf
moeten doen: het pad, de kas, het gras,
alle gereedschappen en materialen
schoonmaken en muisvrij opbergen en
dan gaan wij ook in winterrust.
Op school had de kinderraad
nagedacht over hoe we op de
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schooltuin het plasticgebruik (tasjes
en boterhamzakjes om de oogst
mee naar huis te nemen) konden
beperken. Prachtig dat ze daarover
hebben nagedacht en binnen hun
eigen mogelijkheden iets mee wilden
doen. Er kwamen een hoop goede en
bruikbare ideeën uit, die we dit jaar
meteen in praktijk hebben gebracht.
De kinderen van groep 7 hebben nu
allemaal een katoenen tasje gekregen
voor hun oogst en met textielstiften
versierd en van hun naam voorzien.
Daarnaast gebruiken we oude kranten
en papieren zakjes (van groenten
en brood) om de groenten zo nodig

nog apart te kunnen verpakken.
De plantjes die we in de tuin zaaien
markeren we met houten ijscostokjes.
Ook hebben we de speurtocht van
groep 6 dit jaar niet meer uitgezet
met ballonnen, maar met linten om de
weg aan te geven.
De slangenhoop
op ons terrein
is ook altijd een
intrigerende plek
voor de kinderen en
wordt regelmatig bezocht in de hoop
eens iets te zien. De gedachte dat er
ringslangen in kúnnen zitten en dat er

misschien wel eitjes in gelegd worden
spreekt enorm tot de verbeelding.
Maar jaar na jaar moest ik toegeven dat
er nog nooit echt een slang was gezien.
Na veel vruchteloze slangenexpedities,
hebben we dit jaar eindelijk een aantal
keer een ringslang kunnen zien in de
sloot. En ook nog een waterschildpad,
zich totaal niets aantrekkend van
een groep joelende kinderen. Van
Bloeyendael hadden we een klompje
uitgelopen ringslangeieren gekregen,
uit de slangenhopen daar. En zelf had
ik een afgekloven ruggengraat van een
ringslang gevonden. Het valt nu niet
meer te ontkennen, de ringslang is in
opmars.
Het is leuk als de kinderen zelf
meedenken en zo enthousiast zijn. De
schooltuin leeft enorm bij de kinderen
en wordt ook steeds meer betrokken
bij andere lessen en spreekbeurten. In
de zomervakantie zijn er regelmatig
kinderen naar de tuin gekomen om te
kijken of er nog wat te oogsten was.
Nou dat was er: heel, heel, heel veel
courgettes. Ik heb heel Rijnsweerd er
van kunnen voorzien. Twee keer per
week ging de kist courgettes voor
mijn deur helemaal leeg. Het was weer
een mooi jaar. En de plannen voor het
nieuwe jaar zijn al weer gesmeed. Dat
is zo fijn van een tuin: je kunt altijd
weer opnieuw beginnen!

Namens het hele
schooltuinteam,
AvdB
foto: Anneloes van den Brink
‘Schooltuin najaar 2019’
Fotowedstrijd jubileum ATV
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Heeft u een moestuinvraag?
Ik plant elk jaar mais.
Maar de kolven worden elk
jaar opgegeten. Wat zijn de
boosdoeners? En wat kan ik er
aan doen zodat ik zelf toch mais
kan eten?
Er zijn twee boosdoeners: kraaien
en ratten. Die hebben sneller dan
ons mensen door dat de maiskorrels
volgroeid zijn. Wat te doen om de
planten te beschermen? Plant ze
in een vierkant bij elkaar. Dan
kun je de bij elkaar staande
planten met gaas tot boven
aan toe omwikkelen. Als de
kolven al goed gevormd zijn
en de bloeiwijzen hun werk al
hebben gedaan kun je die toppen
afknippen en zo makkelijk een net
over de bovenzijde van de planten
gooien. Dan kan je niets meer
gebeuren.

f
Mail uw vraag naar:
bladgroenutrecht@gmail.com
U krijgt persoonlijk antwoord en
wellicht wordt uw vraag ook
(anoniem) in Bladgroen
behandeld.
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Bladgroen helpt u graag!
Ik heb dit jaar uien geplant en
veel zijn gaan bloeien voor de
knol goed was gevormd. Wat kan
de oorzaak hiervan zijn?
We noemen dit doorschieten,
vaktechnisch vernalisatie. In het
centrum van de plant vormt zich een
dikke stengel met aan de top een
vlamvormige bloemknop. Doorgaans
gebeurt dit pas in het tweede jaar als
je de ui tot het volgende seizoen laat
staan. In het eerste jaar doorschieten
vergt energie die de plant niet meer in
het vormen van de bol stopt, dat wil je
niet. Er zijn verschillende oorzaken:
- Groeistagnatie door koude.
Je hebt te vroeg gepoot of toch op het
juiste moment maar je had de pech dat
een koude periode over je pootgoed
kwam. Dit doet zich veel voor bij de
omslag naar een nat, koud voorjaar. Ga
bij gele ui uit van eind maart en bij de
rode ui eind april. De rode is nog
meer dan de gele gevoelig
voor koude.

- Verschraling d.w.z. stagnering van
voedselopname doet zich ook voor
als de bodem is dichtgeslagen. De ui
kan geen voedsel meer uit de bodem
opnemen.
- Ten slotte: sterke temperatuurschommelingen. Daar kun je weinig
aan doen. Om te redden wat er te
redden valt, kun je de steel afknippen
en er twee weken overheen laten
gaan opdat de plant nog investeert in
bolvorming. Na de twee weken die
ui oogsten. Wacht je langer dan twee
weken dan sterft de plant toch nog af.
EM

- Groeistagnatie door
droogteperiode.
De ui wortelt
oppervlakkig en
kan door de droge
bodem niet voldoende
voedsel opnemen. Schaarste provoceert ook het
doorschieten. Maak dan
tijdens droogte regelmatig nat
tot het niet meer nodig is.
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Heermoes

h

(Equisetum saeta)
equus = paard
saeta = borstelig

De hardnekkigste onkruiden
waar je als volkstuinder
tegenaan loopt zijn:

De veldheermoes wortelt metersdiep
(soms tot wel 6 meter) om de
ontbrekende mineralen uit
die
diepe aardlagen
te halen. De
vermeerdering gaat vegetatief d.w.z.
via de vele horizontaal uitgroeiende
wortelstokken en ook nog eens via
sporen uit de bloeiwijze aan de top
van de stelen. Het zaad uit de sporen
kan alleen kiemen op vochtige, matig
voedselrijke grond.

akkerwinde en ten slotte
heermoes. We gaan
heermoes nader bekijken.

Heermoes is onder verschillende
namen bekend: roobol, paardestaart,
akkerpaardestaart, kattestaart of unjer.
De heermoes was er – enorm groot –
al in de tijd van de dinosaurussen d.w.z.
400 miljoen jaren geleden.

Dit soort wordt wel gebruikt in
homeopathische middelen voor mens
en dier (paarden). Of thee. We zullen
het hierna over deze variant hebben.

Soorten

De veldheermoes gedijt op afvalhopen
van slakken, de zware metalen daarin
zijn voor andere planten giftig maar de
heermoes slaat ze in haar eigen weefsel
op waardoor de plant zelf soms meer
zware metalen bevat dan de bodem
waarin ze groeit. Je vindt haar dan
ook veel op industrieterreinen met
de daar zwaar vervuilde, uitgeputte
en dichtgeslagen bodem. De veldheermoes is dus een signaalplant voor
vervuilde, maar ook voor arme en zure

- Equisetum arverse
In de volksmond veldheermoes,
groeit op droge grond o.a. grasland
en is herkenbaar aan de ruwe stengel.
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Heermoes is als plant dominant
d.w.z. ze stoelt snel uit en is voor de
andere planten giftig, graszaden bij
voorbeeld kunnen in haar nabijheid niet
ontkiemen.
Groeiwijze

kweekgras, zevenblad,

- Equisetum palustre
Komt voor in moerassen en natte
gebieden herkenbaar aan het gladde
oppervlak. Deze soort is de giftigste en
wordt nooit voor wat dan ook gebruikt.

(kalkarme) bodem. Het arme van de
grond heeft vooral betrekking op het
gebrek aan kalium en fosfor.

Verspreiding

Bestrijding
De veldheermoes is moeilijk te
bestrijden. Ze wortelt diep en maakt
veel
horizontale
ondergrondse
zijscheuten. Verder is ze hardnekkig
omdat ze veel voedsel in de wortels
heeft opgeslagen. De beste aanpak
is dan ook: lange tijd consequent
het bovengrondse weg schoffelen
en zo de plant uitputten. Een andere
doeltreffende methode is: het stuk
waar de heermoes staat bekalken,
stevig bemesten en dan met zwart
plastic een heel seizoen lang afdekken.
EM
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Rinus en Gijs
Waar gaat de tijd, Gijssie. Ons volkstuindorp bestaat al 65 jaar. En dat
hebben we geweten, een loodzware
commissie van wijzen en uiterst
capabele notabelen werd in stelling
gebracht.

Je hebt gelijk. Ik had een punt op de
horizon kunnen zetten. Ik viel niet
helemaal samen met mezelf.

Was jij ook een van de notabelen? Want
je kan zeggen wat je wilt, ik weet dat je
bescheiden bent, maar ikzelf reken je toch
tot de bekwamen. En niet zo’n beetje.
Je bent zeer bekwaam.

Trouwens, alle apen op een stok wat
ik me afvraag: Wat heeft de jarige als
verjaardagscadeau gekregen ?

Dat is waar, Rinussie. Je sprak ware
woorden. Bedankt voor het eervolle
compliment, maar ik kan niet overal bij
zijn. Wat nou? Je trekt je neus op met
een geluid dat je anders alleen in Artis
hoort.
Ik zat niet in de voorbereidingscommissie
maar was wel op het feest. Druk druk
druk de opkomst was overweldigend,
volgens mij meer dan de commissie had
verwacht.Terwijl er gasten vertrokken,
kwamen er alweer anderen die de
plek van de vertrekkers innamen.
Champagnekurken knallen. En eten!
Je wilt het niet weten. Allemaal door de
gasten-zelf thuis bereid en aangevoerd
om het zelf op te eten.
Trouwens, meneer Raspoetijn. Ik heb u
niet gezien of had u zich onherkenbaar
vermomd?
Ik had heel erge zin om te gaan, maar
zat te denken: wat zal ik nou maken? Ik
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Er is er een jarig en

kwam er niet uit. Mijn ome Nel gevraagd,
maar die had geen zin om te kokkerellen.
Hij had een eigen theorie: naar een feest
ga je om er te eten en niet om er eten te
brengen. Mijn oplossing: als ik niet ga dan
hoef ik ook geen eten te brengen.
Wat een flauwe, kinderachtige smoes.
Ik zie je neus groeien, Pinokkio.
Denk out of the box! Je hebt zo veel
buiten je tuin: zevenblad voor salade,
heermoes voor thee, brandnetel voor
soep. Wat had je allemaal niet kunnen
maken. Onder je fruitbomen, je weet
wel bij die wespen-tsunami, liggen zo
veel appels en peren te rotten voor
smakelijke appelsap en perencompôte.
Voilà.

Weet je dat dan niet, dat toegangshekkie
van ons complex ligt op het plankje “ouwe
meuk”. Als blijk van verdienste over al
die jaren krijgen we een opgepimpte
of spiksplinternieuwe intrede. Na vele
democratische inspraaksessies ligt er een
masterplan, het design is al klaar en het
mag wat kosten.
Weet je niet meer te vermelden dan
dit, wat wordt het nou?
Volgens mij, ‘k weet het niet zeker, komt
er als entree een fleurige, hollandssubtropische groene zone. Je weet dat je
je tijd verspilt als je ergens anders naartoe
gaat dan hier binnen te treden. Met een
gevoel van: als de ingang er zó uitziet hoe
ziet de rest er dan uit?!

daarom zingen wij blij.
Exactement! Dat zal een wonderbaarlijke
impact hebben op al wat daarachter
schuilt. De uitdaging voor ons is: die
verwachtingen van gasten overtreffen.
We maken van ons complex een prachtig
aangelegd park om wandelend te
verwijlen of zittend te vertoeven.
Denk aan het Bulderbos!
Maar hoe moet het dan met de
uitgang? Moet die niet ook aangepakt,
uitnodigend om ook weer op te
krassen, anders krijgen we een plaag
van processieyuppers die mijn raapjes
de grond uit staren. Je weet dat mijn
rug enigszins versleten is, dus ik wil
weten: moet ik daar ook aan de bak?
Luilak dat je d’r bent. Maak je geen
zorgen. Het wordt professioneel uitgevoerd.
Allez, lang genoeg geluld, we zijn d’r om
te tuinieren! Ik ga m’n Vlijtige Liesjes
bewateren, die staan helemaal droog.
Ajetó.
Ajetó.

Dus je wordt bij wijze van spreken
door die entree gehypnotiseerd, het
complex naar binnen gezogen, neuriënd
en met grootse verwachtingen wat je
daarachter gaat aantreffen!
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Het Eiland
Noordzee
I
De vloed die opkomt, wist de weg door ’t wad,
en alles wordt, waar je ook kijkt, gelijk;
maar ginder ligt nog een klein eiland dat
de ogen sloot, verwarrend draait de dijk
rond zijn bewoners, voor wie ‘t levenslicht
op slapen lijkt waarin zij, zwijgend, vaak
van wereld wisselen, spaarzaam met spraak;
al wat zij zeggen klinkt als doodsbericht

colofon enzo
Bladgroen is een onafhankelijk orgaan van A.T.V. Stadion Utrecht.

voor iets dat aangespoeld is, onbekend,
dat zonder uitleg tot hen komt en blijft.
En zo is alles wat hun blik beschrijft
van kindsbeen af: ’t is niet voor hen bestemd,
te groot, te grimmig wat men tot hen zendt
en dat hun eenzaamheid nog overdrijft.

redactie:
vormgeving:
medewerkers:
foto’s De Doordouwers:

II
Als lag zij in een krater van een maan,
is elke boerenhoeve hier omdamd;
de moestuinen hebben hetzelfde aan
en zijn, als wezen, eender ook gekamd

Jan Deering en Pauline Terreehorst
Marijke Badings
Evert Muntslag, Anneloes van den Brink
Pauline Terreehorst

door stormwind, die een harde leraar blijkt
en dagenlang vrees wekt voor nieuwe doden.
Dan zit men maar wat binnenshuis en kijkt
In scheve spiegels wat op de commode

De Bladgroen-redactie is te bereiken per mail op: bladgroenutrecht@gmail.com.
Bijdragen zijn welkom.

zo hoorde hij in vreemde haven spelen -.
Terwijl een rijzig schaap, een van de vele,
haast dreigend opdoemt op de buitendijk.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

foto: Reetdachfan Pixabay

aan vreemds staat uitgestald. Een van de zonen
treedt ’s avonds voor de deur en trekt wat tonen
uit de harmonica, een snik gelijk;

Bladgroen is uitsluitend verkrijgbaar als ledenblad, heeft geen winstoogmerk en wordt
niet verkocht. Van de – rechtenvrije – foto’s die we van internet gebruiken vermelden
we altijd de maker, als we die kunnen achterhalen. De foto’s die we zelf maken en
gebruiken mogen ook rechtenvrij gebruikt worden, mits uitdrukkelijk de maker en de
bron wordt vermeld.
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