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Het gebeurt niet zo heel vaak dat je als 
voorzitter van de volkstuinders-
verenging om 14:00 uur opgebeld 
wordt door een wethouder, in dit geval 
mevrouw Dilek Odabasi, met het 
dringende verzoek om wat later in de 
middag naar het gemeentehuis te 
komen voor een spoedonderhoud.
 
Het is dan donderdag 17 juni. Je piekert 
je suf wat er aan de hand kan zijn. Ten 
gemeentehuize is de boodschap luid en 
duidelijk. Op het Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat-traject is op een 
bepaalde plaats een verhoogd PFAS-
gehalte aangetroffen. Het spul is 
hartstikke giftig voor de mens en breekt 
niet af in de grond. Reden genoeg voor 
de wethouder om op zeer korte termijn 
een bodemonderzoek te starten. Tevens 
is de wethouder bereid om de zaterdag 
daarop naar het complex te komen om 
tekst en uitleg te geven. Zo geschiedt.

Op 2 juni concludeert Antea, het 
onderzoeksbureau: ‘Uit de analyses en de 
toetsing van de gegevens blijkt dat ter 
plaatse van de volkstuinen geen PFAS 
concentraties zijn aangetoond boven de 
hergebruiksnorm voor PFAS houdende 
grond’. Een geruststellende conclusie, die 
voortzetting van onze hobby op de 
huidige plaats verzekert. Al met al, laten 
we eerlijk zijn, de conclusie was niet 
onverwacht. Immers in 2014, is uitvoerig 
van gedachten gewisseld met de 

toenmalige gebruiker van de grond. 
Tevens is terdege geïnformeerd naar 
vroegere bestemmingen. Niets wijst op 
enige grond voor verontreiniging. Maar de 
bedreigende factor is toch de westenwind 
die de rotzooi door de lucht aanvoert. 

Dit jaar hebben we als volkstuinders te 
maken met enige ongemakken, om het 
maar eens mild uit te drukken. Vooral de 
aanwezigheid van enorme aantallen 
slakken belemmeren een normale 
voortgang van de teelt. Diverse gewassen 
zijn meerdere malen gezaaid en 
opgevreten. Slakkenkorrels dan? Met 
enige tegenzin, de korrels zijn giftig voor 
vogels, mollen etc, toch maar spaarzaam 
gestrooid. De boontjes voor de vierde 
keer in potjes gezaaid en in mijn (lage) 
kasje gezet. Maar de slakken klimmen 
omhoog, dus attentie is geboden. 

Het vochtige weer is reden voor een 
ander drama: phytophthora infestans, de 
aardappelziekte, tast aardappelen en 
tomaten aan. In het bijzonder oudere 
rassen zoals het frieslanders worden 
zwaar aangetast. Het wordt tijd dat we dit 
soort rassen links laten liggen. Maar 
volkstuinders zijn conservatief, er moet 
heel wat water door de Bergsche Maas 
stromen voordat van ras gewisseld wordt. 
Er zijn echter vele, minstens zo goede 
alternatieven. Experimenteer eens beste 
mensen. Hier ligt een schone, 
informatieve en actieve taak voor de 
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inkoopcommissie. Het fenomeen doet 
zich overigens in heel Nederland voor.

Een ander fenomeen is de slechte 
oplevering van percelen bij het verlaten 
van de vereniging. De waarborgsom van 
35 euro lijkt een te lage drempel om de 
zaak fatsoenlijk en netjes achter te laten. 
Het lijkt onvermijdelijk dat we daar als 
vereniging eens goed naar gaan kijken. 
We proberen nochthans het hele jaar door 
actief onze mede-volkstuinders te 
benaderen die, door welke oorzaak dan 
ook, een achterstand hebben in het 
onderhoud van hun perceel.

Met vriendelijke tuingroet,
Jac Claasen, voorzitter
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Evenwicht in de tuin  
door Gerard van Mierlo

Zoals elk jaar probeer ik de tuin zo vol 
mogelijk te houden. Ik hou niet van lege 
plekken. Mocht dit (tijdelijk) voorkomen 
dan leg ik er een mulchlaag over zodat 
de grond toch nog beschermd blijft 
tegen uitdroging of dichtslaan. Ook hou 
ik van variatie met kruiden en bloemen 
die tussen de groenten komen te staan.

Dit seizoen liep het wel eens uit de hand, 
zodat de gewassen af en toe te weinig 
ruimte kregen. Ik heb me voorgenomen 
volgend jaar iets meer evenwicht aan te 
houden. Deze manier van tuinieren zorgt 
voor een grote hoeveelheid en variatie aan 
insecten. Door die variatie ontstaat er –op 
papier- ook een evenwicht. Ik probeer wel 
een aantal helpers te lokken, zoals kikkers 
(door een klein vijvertje), insectenetende 
vogels (nestkastjes en wat hogere planten 
en boompjes) en zoogdieren (egels, 
woelmuizen). 
Het is niet altijd makkelijk om alles gewoon 
hun gang te laten gaan, want een 

evenwicht in een tuin van 200 m2 is nog 
niet zo eenvoudig. Het weer speelt –zoals 
altijd- een zeer belangrijke rol bij het 
overmatig voorkomen van insecten. En 
daar hebben we geen invloed op.  
Dit jaar heb ik –zoals zovelen- het meeste 
last gehad van pissebedden en slakken. 
Dat heeft alles te maken met het vochtige 
weer. Maar ook heb ik een aantal stomme 
dingen gedaan waardoor ik het ze wel erg 
aangenaam heb gemaakt. 
 
Pissebedden leven graag in het donker en 
houden van vocht. Ze zitten heel graag 
onder en losliggende tegel, plank of 
bloempot. Ze kruipen ook graag in holle 
stengels van planten. ’s Nachts gaan ze 
dan op zoek naar voedsel waarbij ze 
voorkeur hebben voor jonge planten die net 
zijn uitgekomen of die je net hebt geplant. 
Ze knagen dan met z’n allen aan de basis 
van de stam en jouw zorgvuldig gekweekt 
plantje gaat eraan. Ik heb veel last gehad in 
de komkommer, courgette en de bonen. 
Ook aardbeien vinden ze heerlijk, en ik zie 
ze ook wel op het loof van aardappelen. 
Ook beginnen ze aan de bieten en radijzen, 
maar daar blijft de schade meestal beperkt. 

Snorzweefvlieg op 
doorgeschoten pre1.

Gewone pissebedvlieg,Gewone smalboktor op 
goudsbloem.
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Volgend jaar ga ik ervoor zorgen dat er 
geen schuilplekken voor pissebedden in de 
buurt van jonge plantjes zijn. Ik las dat ze 
een hekel hebben aan as en koper. Ik heb 
nog een flink aantal losse koperen muntjes 
en ga eens testen of dat werkt. Ik ga 
schuilplaatsen maken op andere plekken in 
de tuin, met de bedoeling de pissebedden 
daar te verzamelen te zoveel mogelijk weg 
te vangen, zodat het aantal binnen de 
perken blijft. Ik verhuis ze dan wel naar de 
composthoop waar ze hun gang kunnen 
gaan, want op zich zijn het nuttige beestjes. 
 
Ook de slakken ga ik zoveel mogelijk weg- 
vangen, door overdag onder bloempotten, 
planken en dichte begroeiing te kijken. 
Kippengrit rond net geplante of gezaaide 
plantjes werkt meestal wel, maar dit jaar 
had ik per ongeluk het wat fijnere oestergrit 
gekocht en daar gingen ze toch overheen. 
Ook het bespuiten van de plantjes met 
verdund knoflooksap werkt wel, maar je 
moet het na elke regenbui wel herhalen. En 
dat was dit jaar nog al eens prijs. 
 
Al die insecten in de tuin levert wel een 
aantal mooie foto’s op. Sinds kort probeer ik 

zoveel mogelijk verschillende insecten of 
verschillende bloemen en planten te 
fotograferen. Ik gebruik op mijn telefoon de 
app obsidentify. Als de foto goed is, zie ik 
dan meteen wat voor insect het is en kan 
ook wat meer informatie krijgen. Je kunt de 
waarneming ook opslaan in een grote 
database, waar heel veel andere mensen 
ook hun waarnemingen delen. Deze 
database wordt gebruikt voor allerlei 
(wetenschappelijk) onderzoek. Je kunt 
overigens ook planten en andere dieren 
invoeren. Je kunt de waarneming pas 
opslaan als plaatsbepaling op je telefoon 
aanstaat, zodat duidelijk is waar de foto 
gemaakt is. Meestal zijn het soorten die vrij 
algemeen zijn, maar dan nog sta je versteld 
van de verscheidenheid en prachtige 
namen. Elke waarneming telt mee, ook van 
heel gewone soorten en is belangrijk om 
een goed beeld te krijgen van de stand van 
zaken van de biodiversiteit. We komen er 
steeds meer achter dat alles met elkaar 
verbonden is en dat je niet zomaar kunt 
zeggen dat een insect voor ons op het 
eerste gezicht niet nuttig is en maar weg 
moet. Daarom ga ik maar weer verder op 
zoek naar het juiste evenwicht. 

Blinde bij op chinese 
bieslook.

Terrasjeskommazweef-
vlieg op wilde cichorei.

Bloemetjes uit de tuin.
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Toen Sjaak in 2004 zich meldde voor een 
volkstuintje op ons complex ‘De goede 
aarde’ beschikten we over voldoende grond 
om hem gelijk aan een perceeltje te helpen.  
Sjaak was een gezelschapsmens. Het 
‘terras’ bij Nellie Kuijs en Kees van de 
Hoven is lang het middelpunt geweest van 
‘een bakske koffie drinken’ en mooie en 
vooral sterke verhalen vertellen.
Sjaak was geen man voor bestuur of 
commissies. Hij had andere  kwaliteiten. En 
dan denken we met  name aan z’n 
inspanningen bij Halloween. Zijn hele 
schuurtje was mooi versierd, flikkerende 
lampjes, een verlicht treintje en een heks op 
een bezemsteel die door de lucht vloog. En 
een lol dat Sjaak had.!!  ‘Heb je die snoetjes 

van die kinderen (keinder) gezien, dat zegt 
toch genoeg.’ 
Giacomo’s culinaire kwaliteiten 
verloochenden zich niet als we open dagen 
hadden. Met name de laatste jaren op het 
nieuwe volkstuincomplex was Sjaak al 
dagen in de weer was om mooie Italiaanse 
pasta’s te bereiden. Een lust voor het oog 
en de smaakpupillen en met een super 
enthousiaste chef achter de tafel.
Wij zijn blij dat Sjaak lid is geweest van de 
volkstuindersvereniging en zijn dankbaar 
dat we terug kunnen denken aan een man 
met een groot hart en zo zullen we hem ook 
blijven herinneren.

Jac Claasen, voorzitter

In memoriam Sjaak Bakker 
3 oktober 1954 – 27 augustus 2021
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Adri en zijn hete hobby 
door Marion Willems

Op tuin 3 teelt Adri, tussen de sla, 
aardappelen en tomaten, diverse 
soorten pepers. En als je nu alleen maar 
denkt aan Spaanse peper en Madame 
Jeanette dan gaat hier een hete wereld 
voor je open.

Hoe wordt de heetheid nou bepaald? 
Even gespiekt op Wikipedia: 
‘De schaal van Scoville, ontwikkeld door 
Wilbur Scoville in 1912, meet de heetheid 
van chilipeper en pittige sauzen. 
Oorspronkelijk werd dit gedaan door 
smaaktests waarbij gekeken werd hoever 
men een gemalen peper moest verdunnen 
voor hij niet meer als scherp werd 
waargenomen. Tegenwoordig gebeurt het 
door de concentratie van capsaïcine en 
aanverwante stoffen te meten. 
Een gerecht wordt door de gemiddelde 
Vlaming en Nederlander als pittig ervaren 
rond de 500-1000 Scoville-eenheden. Dit is 
laag op de schaal van Scoville in 
verhouding tot de wereldbevolking. Sambal 
oelek scoort op de schaal van Scoville 

2000, Tabasco iets hoger met 
5000. Jalapeño’s variëren tussen de 2500 
en 30000, en habanero’s kunnen een 
heetheid van 300.000 eenheden op de 
schaal van Scoville bereiken.
Sauzen op basis van chilipepers waarbij 
Scovillewaarden van tussen 30.000 en 
2.000.000 gemeten worden zijn alleen 
buiten Nederland verkrijgbaar. Hierboven 
zijn capsaïcine-extracten te koop met 
waarden tussen 2.000.000 en 16.000.000. 
De Carolina Reaper is sinds 2012 met 
gemiddeld 1.569.300 SHU en uitschieters 
tot 2.200.000 SHU de heetste peper ter 
wereld volgens Guinness World 
Records. Pepperspray meet er ongeveer 
2.000.000 en een paprika 0.

De capsaïcine die de peper scherp maakt 
zit vooral in de ribben van de vrucht (de 
inwendige zaadlijsten), de interne 
membranen en (in mindere mate) in 
het vruchtvlees. Een wijdverbreid 
misverstand ten spijt produceren 
de zaden geen capsaïcine.’
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Aji Pineapple 
10.000 – 20.000 SHU

Orange Blob 
20.000 – 30.000 SHU

Buena Mulata 
30.000 – 50.000 SHU

Fidalga Roxa 
60.000 – 80.000 SHU

Chocolate Jigsaw 
> 1.500.000 SHU

Bij een goede zomer met veel zon en 
warmte rijpen de pepers beter en zijn ze 
ook aanzienlijk heter.

Wisten jullie dat er wereldwijd zelfs 
wedstrijden worden gehouden wie de 
heetste peper kan eten? Ook in Nederland. 
Google maar eens op ‘Dutch chili fest’.

Ikzelf houd helemaal niet van heet eten dus 
aan mij zijn die hete pepers niet besteed, ik 
vind ze wél decoratief in de tuin, aan een 
plant kunnen pepers in diverse 
rijpingsstadia hangen waardoor ze diverse 
kleuren hebben. 

En wat doe je nu zoal met die pepers? 
Hete sauzen en sambals maken, poeders 
en flakes. 
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Ervaring leert dat je dit het beste doet 
met de nodige voorzorgsmaatregelen. 
Vooral: goede handschoenen aan. 
Tweede belangrijke tip: niet met je 
vingers in je neus peuteren of in je ogen 
wrijven. ☺
Derde tip, zet de afzuiger aan en een 
raam open. Zelfs de dampen, stoffen die 
van de pepers komen kunnen aardig op 
je luchtwegen slaan. 

Op de foto hieronder maakt Adri hete 
saus met allerlei pepers, uien, knofloof en 
vast nog meer. Plus water en 4% zout. 
Dat gaat dan in een donkere kast om te 
fermenteren.
Als het klaar is met gisten is de saus 
klaar en kun je hem nog evt verder op 
smaak maken.

Voor de liefhebbers van een zeer 
smaakvolle sambal een recept.

Sambal  met  kokos (lekker bij kip)

Ingrediënten
5 blaadjes djeruk purut
3 takjes selderij
100 – 120 gr pepers naar keuze
4 sjalotjes
3 tenen knoflook
5 el plantaardige olie
70 gr geraspte kokos
1 tl suiker
zout naar smaak

Bereiding
Verwijder de nerf van de djeruk purut 
blaadjes. Snijd ze, samen met het 
selderijblad heel fijn en zet apart. Maal de 
pepers sjalotjes en knoflook fijn in de 
blender. Bak de gemalen ingrediënten 
ongeveer 10 minuten op laag vuur. Voeg 
daarna de kokosrasp toe. Blijven roeren 
om goed te mengen, let op dat het niet 
aanbrandt. Breng de sambal op smaak 
met suiker en zout. Voeg de gesneden 
blaadjes toe. De sambal is klaar als de 
kokos uit elkaar valt en droog aanvoelt.
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Over communicatie, de uitwisseling van 
informatie over en weer tussen mensen, 
zijn bibliotheken vol geschreven en 
wellicht nog meer websites. Geen 
theorie op deze plaats, niets van dat 
alles, we willen u informeren over de 
mogelijkheden hoe we als leden van de 
Volkstuindersvereninging Waalwijk met 
elkaar in contact kunnen komen en over 
en weer kunnen communiceren. We 
hebben wat zaken op een rijtje gezet.

Internet
Iedereen die op internet op zoek gaat naar 
een volkstuin of volkstuincomplex in 
Waalwijk komt terecht op de site  
www.volkstuinderswaalwijk.nl, de officiële 
website van onze vereniging. De site bevat 
naast veel informatie in tekst en beeld, ook 
schitterende, door leden gemaakte filmpjes 
over onze vereniging. U kunt ons berichten 
via het inlichtingenformulier. Marion Willems 
beheert de site. 
De site bevat een afgeschermd gedeelte, 
enkel toegankelijk voor de leden van de 

vereniging. Hier kunt informatie vinden over 
de bestuurs- en commissieleden. Ook de 
notulen van de algemene 
ledenvergaderingen van de afgelopen jaren 
kunt u hier downloaden. 

Facebook:
De facebookgroep Volkstuinders Waalwijk 
‘De Goede Aarde’ bestaat inmiddels 8 jaar, 
opgericht door Kees Mans  en beheerd 
door Marion en Kees-Brutus. Aantal leden: 
28. U kunt hier regelmatig actuele 
informatie over het volkstuin gebeuren in 
het algemeen vinden. Wilt u lid worden? 
zoek in Facebook op ‘Volkstuinders 
Waalwijk ‘De Goede Aarde’ en klik op de 
blauwe button.

WhatsApp
Er is een mooie ruil-groep op WhatsApp: 
‘VTV WAALWIJK ruil app’.
Jammer genoeg kent deze groep slechts 21 
leden. En is in feite te beperkt van omvang 
om optimaal te laten functioneren. Dus 
meldt je aan, dan wordt de response en 

Onze vereniging en de communicatie .  
 door Jac Claasen
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Beste tuinvrienden , 

Wij hadden ons afscheid van de tuin graag 

anders gezien na 29 jaar lid te zijn geweest 

maar helaas het is zo en niet anders.

Wel hebben we allebei een traantje gelaten 

na het telefoontje van Jac, die ons vroeg of 

wij het goed vonden dat ze zaterdag de tuin 

mochten schoonmaken.

Dit hadden we graag zelf willen doen maar 

gezien, dat op dit moment, onze gezondheid 

ver te zoeken is hebben we met pijn in ons 

hart het overgelaten aan de vereniging.

Daarom iedereen hartelijk dank die ervoor 

gezorgd hebben dat onze tuin er weer netjes 

uit ziet, maar vooral het bestuur want 

als die er de schouders er niet onder hadden 

gezet was er niets gebeurd daarvoor 

bedanken wij het bestuur en ik wil oprecht 

zeggen hou dit bestuur in ere een beter kun 

je je niet wensen.

Ik hoop dat ik als mijn bloedarmoede weer 

een beetje op peil is ik voor laatste paar 

maanden me weer op de tuin kan laten zien 

en iedereen persoonlijk kan bedanken en 

anders zien we elkaar nog wel want ik blijf 

gewoon lid.
Bedankt voor alle fijne dagen die wij hebben 

doorgemaakt op het oude maar ook op het 

nieuwe complex.

Corrie en Gerrit  van der Kemp 

effectiviteit verhoogd. Ellie van Daal is de 
beheerder.
U kunt zich aanmelden door uw naam en 
06-nummer te mailen naar 
info@vtvwaalwijk.conscribo.nl

Het bestuur gebruikt ook een contactgroep 
op WhatsApp voor de interne communicatie 
tussen de bestuursleden.

Conscribo
Als vereniging maken wij sinds een paar 
jaar gebruik van het verenigingspakket 
Conscribo voor onze financiële en leden- 
administratie. U kunt ons bereiken op: 
info@vtvwaalwijk.conscribo.nl. Zet het 
adres vast in uw e-mailcontacten. Alle 
verenigingscommunicatie verloopt via dit 
pakket. Wij controleren meerdere keren per 
week binnenkomende e-mailberichten. We 

hebben twee leden die niet beschikken over 
email, deze mensen worden bereikt via sms.

Ons onvolprezen clubblad. 
We doen ons uiterste best met z’n allen  om 
interessant nieuws te verzamelen. Het 
beste komt in ons clubblad, een magazine 
waar we trots  op zijn. En dat vooral door 
toedoen van de fantastische lay out van 
Jeroen Berendsen, die er elke keer  weer 
een feestje van weet te maken.

Tot slot het verenigingsgebouw
Alle informatie van belang, aankondigingen 
en mededelingen van algemeen belang 
worden gepubliceerd in de mededelingen- 
kast of het verenigingsgebouw. Niet te 
missen dus.

Jac Claasen
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Tuinieren vind ik erg leuk. Er is alleen 
een plantje waar ik een hekel aan heb en 
wat ik maar niet uitgeroeid krijg. Dat is 
Heermoes, ook wel kattenstaart of 
roobol genoemd. Ze staan overal in mijn 
kas, tussen de houtsnippers en tussen 
de tegels.

Kom ik terug van vakantie staan ze weer 
overal ongeveer 10 cm groot. Om moe van 
te worden. Ik ben dan ook meer tijd kwijt 
aan het weghalen van de heermoes dan 
aan het verzorgen van mijn plantjes en 
struiken. Ik weet dat er meerdere tuinierders 
zijn die er last van hebben. Daarom heb wat 
meer informatie over het plantje opgezocht. 
Heermoes is een vaste plant en de plant 
verspreid zich via sporen. (vandaar dat de 
hele tuin er vol mee staat). Heermoes is 
voor sommige planten zoals gras giftig. 
Heermoes groeit meters onder de grond en 
groeit ook horizontaal. Vandaar dat hij erg 
lastig te bestrijden is. Door de diepere 
wortels kan hij uit onderste lagen voedsel 
halen en dat naar boven brengen. 
Heermoes groeit op arme, zure grond. 
Grond zonder mineralen. In mijn bakken (ik 
tuinier in bakken) heb ik er niet zoveel last 
van gelukkig. Het geeft wel aan dat de 
grond in de kas arm is. 

Wat kun je doen om het plantje onder 
controle te krijgen: Een laag van tussen de 
5 en 15 cm compost zorgt voor minder 
onkruid en wordt omgezet tot humus. 
Lavameel en zeewierkalk kunnen helpen 
tegen heermoes. De plant knippen en dan 
de plant laten liggen. Mulchen helpt ook 
tegen heermoes. Heermoes kan niet tegen 
dichte schaduw en dichte beplanting. Vaak 
is een manier niet voldoende het is en/en 
een kwestie van uitproberen.

Heermoes heeft naast negatieve 
eigenschappen ook positieve 
eigenschappen: Je kunt van heermoes 
heermoes gier maken. Net als van als van 
brandnetels. Gebruik dan jonge plantjes. 
Door de gier kun je het schimmels en luizen 
lastig maken om planten aan te tasten. Je 
kunt er thee van trekken en heermoes 
wordt gebruikt in de homeopathie. Het 
schijnt ook goed te zijn voor de huid en 
wordt in verschillende crèmes gebruikt. Het 
zou goed zijn tegen psoriasis, acne en 
eczeem.  

Zo zie je maar heermoes is een veelzijdig 
plantje. Voor de ene persoon een last en de 
andere kan het juist helpen. 

Heermoes  
door Gertine van Tilborgh
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Compost : het  zwarte goud ? 
door Jac Claasen

Een composthoop wordt nogal eens 
vergeten. U bespaart een hoop werk aan 
afvoer naar de stort, maar wat 
belangrijker is, het eindproduct levert 
een mooi en dankbaar product voor uw 
tuin op. Eerst een klein stukje theorie.

Een composthoop bestaat uit twee 
soortenmateriaal. Het groene materiaal in 
je composthoop levert vooral 
voedingsstoffen, het bruine 
materiaal structuur. Belangrijk is dat je pure 
lagen groen of bruin materiaal vermijd: gooi 
ze daarom met een riek door mekaar. Let 
bovendien op dat het afval niet te grof is, 
anders duurt het te lang voor het afbreekt. 
Takken moet je dus in kleinere 
stukken knippen of hakselen.
Veel materialen horen tussen bruin en 
groen materiaal in omdat ze van alles wat 
bevatten. Denk bijvoorbeeld 
aan stalmest of vers gesnipperde takken. 
Deze materialen zijn ideaal voor je 
composthoop, maar meng ze voor de 
zekerheid ook met andere soorten afval.

Bruin materiaal
• Dorre bladeren en takjes
• Stro
• Zaagsel (enkel van natuurlijk hout)
• Houtsnippers

Groen (stikstofrijk en vochtig materiaal)
• Grasmaaisel
• Mest
• Vers tuin- en keukenafval

Precieze theoretische verhoudingen voor je 
composthoop gaan we niet aangeven. Je 
moet gewoon zorgen dat je een hele 
verscheidenheid aan materialen hebt en ze 
goed mengt. Hoe beter je mengt, hoe beter 
de start van je composteerproces.
 
Enkele tips.
• Gekookte etensresten, houtas, aarde, 

behandelde aardappel- en citrusschillen 
horen niet thuis op je composthoop.

• Een klassieke bak met gaas of met grote 
spleten in de wanden (en zonder 
bedekking bovenop) droogt veel te hard 
uit en koelt veel te snel af om de 
compostering goed te laten werken.

• Geef je composthoop wanden en een dak 
om het vocht en de warmte binnen te 
houden (bijvoorbeeld met jute 
zakken, een oud tapijt, plastic zei. Je 
compost-hoop zal hierdoor niet verstikken, 
zolang je materiaal binnenin luchtig 
genoeg is.

• Knijp een handvol gemengd 
compostmateriaal uit (met je handen dus). 
Als er enkele druppels uit lopen, dan is 
het vochtig genoeg. Anders voeg je er nog 
wat water aan toe.

• Een grote hoop werkt beter dan een 
kleine, want de warmte- en vochtverliezen 
zijn beperkter. Na een maand (of 
iets langer) zet je de hele hoop om. Schep 
alles helemaal door elkaar met de riek, en 
zorg dat wat eerst aan de buitenkant zat 
nu binnenin de hoop komt.

• Om het proces te versnellen kan af en toe 
een schepje kalk uitgestrooid worden over 
het laatst toegevoegde afval. Kalk in 
poedervorm is verkrijgbaar bij Vos-
Capelle. Een zak van 25 kg kost ongeveer 
vijf euro en dan kunt u jaren vooruit.
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Deze editie 27 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Gerard van Mierlo, Jac Claasen, Nico van Meer,  
Marion Willems, Adri Kivits, Gertine van Tilborgh en Corrie en Gerrit van der Kemp.
De foto’s zijn gemaakt door, Gerard van Mierlo en Nico van Meer, Jeroen Berendsen 
en Ornella Perlangeli. Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Vereniging: Volkstuinders Vereniging Waalwijk
Complex: De goede aarde

Weteringweg 31
5145 NN  Waalwijk

Bestuur en correspondentie:
E-mail : info@vtvwaalwijk.conscribo.nl
Internet : www.volkstuinderswaalwijk.nl

Colofon  

Paarse spitskool van Nico

Normale knoflook en olifanten 
knoflook van Nico

Zeekool van Nico in bloei

Kouseband van Arie

Nest kwikstaart met jong door Gerard

http://www.volkstuinderswaalwijk.nl
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Hartelijk bedankt sponsoren! 




