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Een opmerking die een grotere impact 
geeft aan het nut en gebruik van een 
volkstuintje dan wij, de gebruikers van 
een perceel op het complex ‘De goede 
aarde’, er veelal aan toeschrijven.
 
Dat komt omdat we, in meer of mindere 
mate, er aan gewend zijn om al (vele) 
jaren lang onze handen in de grond te 
steken als kou en soms sneeuw en ijs 
opgehoepeld zijn naar het echt koude 
Noorden. Sommige leden vertonen de 
buitenissige bokkensprongen van koeien 
die na een lange winter op stal naar 
buiten mogen, het groene gras op. De 
aardappelen gaan de grond in en er wordt 
driftig en kwistig gestrooid met zaad. 
Radijsjes, spinazie, worteltjes, de eerste 

gewassen worden gezaaid, thuis staan de 
vensterbanken vol met warmteminnende 
gewassen als pepers en paprika's. Maar 
ook peultjes, tomaten met lange nekken 
en courgettes. We weten heel goed dat 
alles tegelijk zaaien een onzalige 
bezigheid is, maar toch... Het is moeilijk 
om je in te houden. 

1Voorwoord 
  door Jac Claasen

' Tuinieren is een van de dingen die je  in deze tijd 
wèl  veilig kunt doen' 



 
De Duitsers zeggen dat zo mooi: 
In der Beschränkung zeigt sich der 
Meister'. Vertaald zoiets als 'Beperken is 
meesterschap'. Met andere woorden doe 
kalm aan. Je kunt beter drie keer achter 
elkaar, om de twee weken, een rijtje 
spinazie zaaien dan in een keer drie rijen. 
 
De coronapandemie lijkt in hevigheid af te 
nemen. Naar verwachting zullen m.i.v. de 
18 mei 2021 een aantal beperkingen 
gaan vervallen. Voor ons als volkstuinders 
zal dat weinig of geen invloed hebben op 
onze tuinbeleving. Tot het zover is, zullen 
we de verenigingsruimte op slot houden 
en vragen wij u om de anderhalve 
meterregel te respecteren. 
Alle andere activiteiten staan, tot nader 
order, stil. Komt er een verruiming dan 
gaan we zeker een aantal zaken 
oppakken. We denken dan in de eerste 
plaats aan de gezamenlijke 
werkzaamheden zoals het schoonmaken 
van het parkeerterrein en de haag aan de 
westzijde. Van belang is dan ook om een 
algemene ledenvergadering te plannen, 
immers we zijn nu twee jaren verder en 
we willen als bestuur graag 
verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid. Èn natuurlijk het 40-jarig 
bestaan dat we nog gaan inhalen. 
Eens kijken hoe we dit gebeuren gaan 
inplannen.
U hoort het van ons. 
 
Wij wensen iedereen een gezellig, 
goed,vruchtbaar en vooral gezond jaar 
toe op ons complex. Maar ook daarbuiten 
natuurlijk.
 
Jac Claasen, voorzitter
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3Bloemenweides  
door Jeroen Berendsen

Op verschillende plaatsen in Waalwijk 
worden lapjes grasveld omgetoverd tot 
bloemenweides om de insecten die het 
slecht hebben te helpen. 

Een bloemenweide biedt voedsel en 
bescherming aan insecten. En draagt meer 
bij aan biodiversiteit dan een strak grasveld. 
Als je een (moes)tuin hebt kun je ook een 
steentje bijdragen om de insecten te 
helpen. Zaai dan vooral inheemse bloemen 
en wilde planten want bepaalde insecten 
zijn daar juist afhankelijk van. 

De firma Cruydt-Hoeck is kweker en 
leverancier van inheemse wildeplanten-
zaden. Jij kunt in hun webshop mengsels 
en losse zaden kopen met de aanstekelijke 
namen als Slangenkruid, Gewoon 
Biggenkruid, Muskuskaasjeskruid, Gele 
morgenster, Dagkoekoeksbloem etcetera. 
Alleen de namen zijn al prachtig. Op hun 
site www.cruydthoeck.nl kwam ik een stuk 
tegen over het belang van inheemse 
planten. Dat kun je hieronder lezen.

Red de wilde bij! 
en zaai èchte inheemse bloemen ...  
Bron Cruydt-Hoeck

Wild en inheems zijn de toverwoorden 
als het gaat over het bevorderen van 
biodiversiteit. We hebben in Nederland 
350 soorten wilde bijen en hommels die 
het moeilijk hebben. Wanneer je hen, en 
andere insecten wilt ondersteunen, zaai 

dan èchte inheemse bloemen in, of poot 
planten, bomen en hagen die van nature 
in Nederland voorkomen.

Sinds Duitse en Nederlandse onderzoekers 
in 2017 aantoonden dat de hoeveelheid 
insecten in Europa in 27 jaar afnam met 
75%, staat hun welzijn hoog op de agenda. 
Eenvoudigweg omdat insecten onmisbaar 
zijn. Ze staan aan de basis van biodiversiteit 
omdat zij in de voedselketen worden 

http://www.cruydthoeck.nl
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gegeten door vogels en een grote rol spelen 
bij de bestuiving van planten. In Nederland 
barst het sindsdien van de lokale initiatieven 
waarbij met veel enthousiasme bloemen 
worden ingezaaid die goed zijn voor bijen 
en vlinders, maar ook landelijk wordt groots 
ingezet met het nationale Deltaplan 
Biodiversiteit dat eind 2018 het licht zag.

Wilt u thuis ook iets doen, zaai dan niet 
zomaar een zakje bloemenzaad, maar zaai 
echte inheemse bloemen. De inheemse 
plant - planten die van oudsher in 
Nederland voorkomen en die zich thuis 
voelen in ons ecosysteem - is cruciaal als 
we succesvol willen zijn in onze aanpak om 
de insectenafname terug te dringen en de 
biodiversiteit te bevorderen. Vogels en 
insecten zoals wilde bijen en vlinders zijn 
vaak goed aangepast én zeer afhankelijk 
van deze inheemse vegetatie voor hun 
voedsel en voortplanting. Wilde bloemen 
trekken daarom gemiddeld meer insecten 
aan dan zogenaamde ‘exoten’. Zo 
hebben de rupsen van de Atalantavlinder 
juist brandnetels nodig om hun eitjes op af 
te zetten - om deze reden een waardplant 
genoemd - en haalt de wilde Slobkousbij 
zijn stuifmeel specifiek bij waardplant de 
Grote wederik. Wanneer deze planten er 
niet zijn, komt hun voortbestaan in het 
gedrang. Vogels eten weer insecten (en 
zaden van de planten) en komen in het 
nauw bij een gebrek daaraan. Zo vervullen 
inheemse planten een essentiële rol in ons 
ecosysteem. Door het creëren van 
inheemse wilde bloemenweides kunnen we 
dus een substantiële bijdrage leveren aan 
het vergroten van de biodiversiteit. En, hoe 
groter de biodiversiteit – de verscheidenheid 
aan planten en dieren - hoe gezonder en 
weerbaarder een ecosysteem.

Maar onze tuinen staan 
vol  exoten ?! 
Al eeuwen slepen botanisten en avonturiers 
kleurrijke planten naar Europa toe. Gevonden op 
een onherbergzame berg in China of de jungle 
van Suriname namen ze – in vroegere tijden 
zelfs met gevaar voor eigen leven – deze vaak 
kleurrijke exemplaren mee naar hun thuisland. 
In Europa belandden de planten in hortussen 
(botanische tuinen) van vooraanstaande 
universiteiten of in de tuinen van welgestelden. 
Vandaag de dag introduceren kwekers nieuwe 
vondsten op de markt en creëren zij vele 
cultivars van deze zogenaamde ‘exoten’ (planten 
die oorspronkelijk niet in Nederland thuishoren 
en ook niet ingeburgerd zijn). Ook inheemse 
planten worden gecultiveerd zoals bijvoorbeeld 
het viooltje dat in eindeloze kleurvariaties 
beschikbaar is. Het heeft ons een rijke flora 
opgeleverd in de Nederlandse tuinen en het 
openbaar groen. De stokroos, camelia, de 
hibiscus, de gekweekte viooltjes, vele rozen, 
magnolia’s; de lijst is lang. Ze zijn allemaal 
prachtig. Maar…. veel van de 350 soorten wilde 
bijen die in Nederland voorkomen hebben er 
weinig aan. En dat geldt ook voor veel andere 
inheemse insecten zoals vlinders, zweefvliegen, 
wantsen, torretjes, plantparasieten en 
schimmels.
 
Veel initiatieven richten zich onbewust – door een 
gebrek aan kennis - op het ondersteunen van de 
honingbij door bloemenweides in te zaaien met 
kleurrijke eenjarige exoten. De honingbij is een 
generalist; hij haalt met plezier zijn nectar bij 
exoten. Deze zaadmengsels zijn dus wel 
aantrekkelijk voor honingbijen, maar voor de 
meeste wilde bijen en andere organismen is het 
belangrijk om de inheemse bloem terug te laten 
komen in onze tuinen, bermen en grasland.
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Combinatieteelt Welke groenten zijn goede buur van elkaar of juist niet?
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Elk vroeg voorjaar is het weer een heel 
gedoe met het hele zaaigebeuren. Als 
na het uitzoeken en bestellen van het 
zaai- en pootgoed, de bestelling 
binnenkomt, kan het spel gaan 
beginnen.
 
Ik verdeel de zaden op zaaidatum in een 
schoenendoos. De maanden januari en 
februari zijn samengevoegd, maart en 
april zijn onderverdeeld in halve 
maanden, mei en juni hebben hun eigen 
vak en tot slot een vak voor juli en later. 
Aan het begin van elke periode kijk ik wat 
er gezaaid moet worden en waar. Een 
deel thuis, een deel in de kas of platte bak 
op de tuin en een deel in de volle grond. 
Er zijn altijd groenten die vaker gezaaid 

gaan worden zoals slasoorten, andijvie 
spinazie etcetera. Die blijven op de tuin in 
een afgesloten plastic bak. De overige 
zaden gaan na gebruik weer mee terug 
naar huis. 
Na het uitkomen volgt het verspenen en 
langzaamaan verandert het thuis en in de 
kas in een zee van kleine en grote potjes 
vol plantjes. Na het afharden kan alles de 
tuin in, waar ondertussen ook vanalles is 
uitgekomen. De voorjaarsbollen zijn al 
weer bijna uitgebloeid, de fruitbomen 
staan in volle bloei, de bessen beginnen 
zich al te vormen. Op dit punt zijn we nu 
aanbeland. En nu moet de mooie 
meimaand nog echt gaan beginnen. Het 
gaat niet vanzelf, maar wat hebben we 
toch een heerlijke hobby !

Zaaien 
door Gerard van Mierlo
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Wat doe je  eigenlijk aan de Weteringweg 31? 
door Ad van Brunschot

Ik hoor het u al zeggen, daar werk ik in 
de tuin. Oh ja, in de tuin? Of op de 
tuin? Of aan de tuin?
En wat voor tuin is het dan? Uit onze 
naam blijkt dat het een volkstuin is. 
Maar kan het ook een moestuin zijn? 
Of een groentetuin?
En wat doe je daar dan? Werken, 
kletsen, planten verzorgen, groente 
verzorgen?

Laatst hoorde ik op Omroep Brabant een 
soort spel. In een sterk Brabants accent 
kwam het woord ‘heuven’ voorbij. Dat 
bleek werken en oogsten in de tuin te 
betekenen. Dus ik ga voortaan heuven! 
Maar ik weet niet of ze daar thuis al aan 
gewend zijn en weet ze dan ook wat ik ga 
doen?

Volgens www.encyclo.nl is een volkstuin: 
‘een gehuurd stukje grond waarop je 
planten, groenten en fruit kunt laten 
groeien’. En een volkstuin ligt ook niet bij 
de eigen woning. En volgens diezelfde 
site is een moestuin: een stuk grond 
waarop je planten laat groeien die je kunt 
eten’.
Ik zie het verschil niet, kortom volkstuin 
en moestuin keur ik beiden goed.
Maar er zijn meer woorden voor het 
stukje grond: den hof, ’t hofke, tèùn 
(Tilburgs), toin (Helmond), dun hof 
(Deurne), den ‘of (Bergen op Zoom). En 
dit zijn ze waarschijnlijk nog niet allemaal.

En wat je daar doet? In Asten zeggen ze 
dan ‘heuve’ voor in de tuin werken. 
Tenminste volgens mijnwoordenboek.nl 
en dat is ook de enige plaats op Internet 
dat ik het werkwoord ‘heuve’ tegen kom. 
En daarmee is ook de vraag beantwoord 
of je in of op de tuin werkt. Het is dus in 
de tuin.
En in het meest bekende naslagwerk: de 
Velt-bijbel, wordt ook gesproken over 
werken in de tuin.

Ik ben er uit: ik ga heuve in de hof!! 



 
Gember kweken 
door Nico van Meer

Hierbij wat foto's van een poging om 
gember op te kweken. Gember is een 
subtropische plant en groeit uit een 
wortelstok. Je begint met een paar 
biologische gemberwortels, die zijn 
onbespoten en spruiten beter. Week ze 
1 nacht in water en poot ze dan in een 
goed mengsel van potgrond, compost en 
scherp zand net onder het oppervlak van 
het mengsel. Plaats ze als kan in een 
verwarmd kasje. Na 4 weken zie je de 

eerste punt, je moet wel geduld hebben, 
maar het lukt wel. Ik plaats er een in de 
kas en de rest in de volle grond, de oogst 
duurt wel even in het najaar, maar dan 
heb je ook super lekkere gember die 
fantastisch smaakt. En hij blijft gewoon 
doorgaan, je breekt er gewoon stukken 
af, en de rest loopt weer uit, wel binnen  
halen natuurlijk voor de winter. En je moet 
er vroeg mee beginnen, als kan in januari, 
het heeft een lange tijd nodig. Tot zover, ik 
hou je op de hoogte, van het resultaat. 
Groet Nico.
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