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Composteren, 
het proces van 

composteren is 
de basis voor een 

gezonde & 
vruchtbare bodem. 

Maar hoe doe je dit?

Tuinwijck junior, 
het wordt weer 

een goed seizoen 
maar er is nog 

genoeg te doen, 
dus geef je op als 

vrijwilliger.

De verfraaiing zoekt 
mensen die in het 

voor- en najaar 
onderhoud plegen 

aan de bomen 
in het algemeen 

groen.

Plastic Utopia, 
maatschappelijk 

verantwoorde 
expositie van 

onze eigen 
hoffotograaf.

De Eetbare 
 siertuin. Een 

andere vorm van 
moestuinieren 

door Maria 
Dersken

Waar is die @#%* 
mol? Mollen laten 
zich niet makkelijk 

verjagen, wie 
weet bied een 

muziekkaart soelaas.
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advertentie advertentie

urbanjoy schilderwerken
schilderwerk en houtrenovatie
Laat uw tuinhuis en schuur schilderen door een professionele schilder-aannemer.
Ook in de winter en het vroege voorjaar. Dan is het af voordat het seizoen begint.

Informeer naar de mogelijkheden
Schilderwerken  |  Diversen aannemerswerk  |  Rot hout vervangen  |  Klemmende deuren en ramen

Jan Willem Wartena – tuin 96
Bel voor een adviesgesprek: – 06-40938242
of mail: jww@urbanjoy.org

Sinds 1998 als aannemers- en schildersbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer  30151900

INHOUD

Beste Tuinwijckers,

Voelt u het al bij een heerlijk zonnetje, het begin van het nieuwe tuinseizoen, de 
lentekriebels? Bij mij thuis staan de eerste kweekbakken al weer op de vensterbank. 
De winter was stormachtig, even erg koud, maar vooral nat. Op het puntje is deze winter 
een tijdelijke drainage aangelegd om wateroverlast tegen te gaan. Er zijn 35 bomen 
omgegaan tijdens de januaristorm, de zagers en tractormensen hebben hard gewerkt om 
veel van deze bomen al weg te werken. Het onderhoud van grote bomen heeft hierdoor 
wel een extra aandachtspunt gekregen, zo ook het herplanten van de gekapte bomen. 
De winterbewoners hebben ook deze winter de handen vol gehad aan het opsporen van 
lekkages en het voorkomen van meer schade. 
Ook in de keuken van de kantine is er hard gewerkt, het ziet er erg professioneel uit! 
Het geeft de koks dit seizoen meer mogelijkheden om heerlijke maaltijden tevoorschijn 
te toveren. De jeugdcommissie is bezig om op het speelveld een heuse heuvel van 
compostmateriaal te creëren. Met andere woorden er zijn veel mensen voor het park bezig, 
dat is goed voor het verenigingsgevoel, maar er moet nog veel meer gebeuren, willen we 
Tuinwijck houden zoals het is en ook nog eens dingen verbeteren. 
Beste tuinders het is ook uw park, bedenk waar mee u uw vereniging kunt helpen, met 
kennis, kunde of gewoon door de handen uit de mouwen te steken. Als er iets is, spreek 
elkaar erop aan en los het samen op of kom naar het spreekuur van het bestuur. Mopperen 
is een teken van betrokkenheid, maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat we met 
elkaar lang van dit mooie park mogen genieten. Om ons heen zien we dat parken in gevaar 
komen, de gemeente wil graag dat we meer zijn dan 229 privétuintjes. Laten we met 
elkaar kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen, om het park meer open te stellen voor 
anderen. Een mooie keuken is een goed begin. 
Geniet van de mooie Gazet en tot ziens op de eerste tuinbeurt.

Astrid Kuiper

0650227952

Van de voorzitter
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Niet alles uit de gft-bak kan op de composthoop.
Dit mag wel:
Snoeiafval in kleine stukjes, grasmaaisel, herfstbladeren, 
eierschalen, koffiefilters, theezakjes, rauwe groenten, fruit 
en houtsnippers. Materiaal dat gekneusd, versnipperd of 
gehakseld is heeft de voorkeur.

Dit beter niet:
Gekookte etensresten, vet, schillen van niet-biologische aard-
appelen, kattenbakkorrels en -poep, onkruid, zieke planten, 
takken van coniferen, bloeiende of zaaddragende planten, vlees 
en botjes.
Voor een goede compostering is het belangrijk dat je de 
composthoop niet in 1 keer vol gooit, maar in lagen opbouwt. 
Dit doe je door tuinafval te sorteren op de kleuren groen 
en bruin. Groen zijn bijvoorbeeld grasmaaisel,  groenten en 
tuinplanten. Denk bij bruin aan takken, herfstbladeren en 
koffiefilters. Leg, als mogelijk, om en om een bruine en groene 
laag op de composthoop. Gooi niet teveel groenafval tegelijk 
bij elkaar want dit gaat rotten. Keer regelmatig om of hussel de 
grond.

Punten van aandacht:
Zorg voor voldoende beluchting. Keer de hoop regelmatig om, 
je kunt ook lege eierdozen tussen de lagen leggen. Een hoop die 
te dicht slipt, door bijvoorbeeld teveel water, zal verrotten.  
Een composthoop werkt het best als hij niet te nat of te droog 
is. Plaats de hoop daarom op een beschutte plek. Bijvoorbeeld 
onder een boom.

COMPOSTEREN

Het proces van composteren is de basis voor een gezonde & 
vruchtbare bodem. Maar hoe doe je dit?

IN DE GROND VAN DE ZAAK 
IS HET ALTIJD EEN ZAAK 
VAN DE GROND

 
Sommige mensen gebruiken een doek, stuk tapijt of een dikke laag 
stro om de hoop mee af te dekken. Met deze huid bescherm je de 
compost tegen uitdroging bij zon of uitspoeling bij harde regen. 
Idealiter is een composthoop van binnen licht vochtig, maar niet 
nat: vergelijkbaar met een uitgeknepen spons. In extreme gevallen 
kan je de hoop een gietertje water geven. 

Plaats een composthoop minimaal vijf meter van een sloot of 
vijver af. Meststoffen kunnen het water te voedselrijk maken.  
Een composthoop past in elke tuin en zelfs op een balkon kun je 
gft-afval composteren. Er zijn verschillende mogelijkheden;
Voor een open composthoop heb je enkele vierkante meters 
ruimte nodig. Een vrij-liggende hoop moet minimaal anderhalve 
meter hoog, breed en lang zijn bij de opzet. (later zakt het in door 
het compostereringsproces)

Voor tuinen met enorm veel snoeiafval is een compostkuil handig. 
Dan kun je grote hoeveelheden snoeiafval efficient verwerken en 
hoef je minder composthopen aan te leggen. 
Heb je een tuin met weinig ruimte? Kies dan voor een open of een 
gedeeltelijk open compostvat.

Wil je op kleine schaal composteren? Dan kun je het beste voor 
een gesloten compostvat of een wormenbak kiezen.
Goede compost is bruin van kleur, ruikt naar bosgrond en cham-
pignons en lijkt wat op grof gemalen koffie. In de moestuin vervult 
hij de rol van meststof en bodemverbeteraar, versterkt de weer-
baarheid van de planten, vergroot de diversiteit aan goede schim-
mels en is de beste garantie tegen woekerende ziekteplagen.

WIE IS AL AAN 
HET COMPOSTEREN? 

WIE WIL DIT HEEL 
GRAAG DOEN?

Wij bieden een cursus aan op 21 
April van 10 uur ’s morgens tot 
12 uur. De cursus wordt gegeven 
door Roos Broeren van A.V.V.N. 
en is praktijk gericht. Dus het 
zou heel leuk zijn als je al com-
posteert en er vragen over hebt. 

Het is mogelijk om bij een paar 
mensen langs te gaan op de tuin 
om te kijken of de locatie en opzet 
goed zijn en zodat Roos van alles 
kan vertellen. Als je hier voor in 
aanmerking wil komen, laat ons dat 
dan ook weten. We kunnen maar een 
paar tuinen bezoeken. Wij maken 
dan een keuze op basis van locatie en 
wijze van composteren. Dus in je email 
moet staan; tuinnummer en wijze van 
composteren (vat, ton, hoop, kuil). Als 
je 21 april niet kunt, en er voldoende 
belangstelling is, laat ons dit dan ook 
weten. Wij willen dan in mei ook een 
praktijk cursus organiseren. Sowieso 
als de cursus al vol zit, kan je ook 
in mei nog komen. Afhankelijk van 
de aanmeldingen gaan we uit van 1 
persoon per tuin. Mocht je met meer 
mensen willen komen, laat ons dit dan 
weten. Als er weinig aanmeldingen zijn 
kunnen er meer mensen komen. We 
laten je dit dan weten. 

AANMELDING CURSUS 
VOOR 8 APRIL. 
Opgeven bij:  
duurzaamtuinwijck@gmail.com
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Plastic Utopia
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE EXPOSITIE

Jullie zullen me af en toe aan het werk hebben gezien. In de weer met 
een plastic zakje of een oud plastic flesje, oude ballonnen in mijn 
achterzak stoppend op het speelveld of met een plastic fles en een 

schepnet in het water rond het park. Bezig om foto’s te maken maar 
soms ook terugkerend met een zak vol met zwerfafval om het daarna 

mee naar huis te nemen.

Expositie
De expositie Plastic Utopia is te zien 
in Fotogalerie de Gang in de Grote 
Houtstraat in Haarlem tot 28 april. 

Ok, ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik 
maak foto’s van plastic in de natuur 
en doe dat al een paar jaar. Het begon 
met een project in het Vondelpark 
dat 150 jaar bestond een aantal jaar 
geleden. Ik maakte foto’s van eigenlijk 
de meest doorsnee planten waar nie-
mand naar omkijkt zoals brandnetels 
en grassen. Door in te flitsen gaf ik de 
planten een podium alsof ze op het 
toneel stonden, hoopte ik te laten zien 
dat zelfs de meest ordinaire planten 
bijzonder mooi zijn. 
Tijdens het maken van de foto’s van de 
planten in het Vondelpark, begon ik elke 
dag een foto te maken van het eerste 
element van natuur bij mij in de straat 
in Oost een boom waar heel veel vuil 
werd gestort. Onze straat was al redelijk 
vol met zwerfvuil omdat het vuil van de 
Dappermarkt de straat in waait maar 
die boom werd een vrijplaats om vuil 
neer te gooien omdat andere mensen 
dat ook deden. In het begin ergerde ik 
me enorm aan alle bende die mensen 
bij deze boom gooiden maar soms lagen 
er ook kleine verhaaltjes oude speelgoe-
dautootjes die waren afgedankt door 
de kleine eigenaar, videotapes waar de 

band met de verjaardag van oom Thijs 
in Salou mee wapperen met de wind. 
Oom Thijs was nu gedigitaliseerd of voor 
een andere reden was de VHS-band 
niet langer nuttig. Ruim anderhalf jaar 
maakte ik foto’s van omgekeerde spa-
ghetti-pannen, afgedankte fauteuils in 
de sneeuw totdat op een dag de straat 
opnieuw werd ingedeeld. De boom werd 
niet verhuisd want waarschijnlijk te 
duur, de kop werd er afgezaagd en het 
vuil verdween naar een ander deel van 
de straat. Einde project.
Waar ik ondertussen ook mee bezig 
was, was mijn eigen afval. Wat pro-
duceer ik zelf eigenlijk aan afval met 
een echtgenoot die af en toe tureluurs 
werd van de zakken met wit plastic die 
ik bewaarde om te kijken naar mijn 
eigen gedrag. En ligt er eigenlijk wel 
zo veel op straat en kan de natuur dat 
misschien wel makkelijk aan?
Samen met andere kunstenaars be-
sloten we om zelf op onderzoek uit te 
gaan en gewoon te gaan onderzoeken 
op het strand, in het park, langs het 
water wat er nu echt ligt. 
We liepen het strand op van IJmuiden 
en het was er helemaal schoon, we 



DE TUINWIJCK GAZET   8  9   DE TUINWIJCK GAZET

2

1

5

7

6

7

TUIN 
BUDGET 

TIPS

waren tegelijkertijd blij maar daarente-
gen ook een beetje teleurgesteld want 
was er inderdaad dan helemaal geen 
probleem met afval? Na vijf minuten 
begonnen we toch flink wat vuil te vin-
den. Binnen een uur hadden we vuil-
niszakken vol, die we mee namen om 
te inventariseren. We hadden gewoon 
om het vuil heen gekeken, tussen het 
zand en aan de rand van het duinen 
lag het vol met plastic, sommige was 
al kleurloos geworden en daardoor 
minder zichtbaar maar het was er wel 
en zelfs wij die er naar op zoek waren, 
keken op de verkeerde plek. 
De zakken met vuil werden omgekeerd 
op tafels in de tuin en we inventari-
seerden wat we vonden. Als je plastic 
flesjes, blikjes, rietjes, roerstaafjes 
en dopjes van afbreekbaar materiaal 
waren geweest was er al de helft min-
der zwerfafval aanwezig in de natuur. 
Waarom zijn die niet van papier of 
van iets afbreekbaars gemaakt? Aan 
elke stukje vuil, sterft een dier en als je 
weet dat er per jaar alleen al in Ne-
derland 11.000 duizend vrachtwagens 
met lege flesjes terecht komen in de 
natuur dan kun je wel bedenken hoe 
schadelijk dit voor de dieren is en dan 
gaan we er van uit dat het plastic ook 
nog eens ooit afbreekt. 
En zo belandde ik in mijn volgende 
project. Plastic breekt nooit af. Er 
blijven altijd elementen achter in de 
natuur. 80% van het kraanwater in 
Nederland bevat plastic. Ongeveer een 
zelfde percentage vis gevangen voor 
consumptie bevat plastic. En dat komt 
allemaal in ons lichaam te zitten. Of 
het schadelijk is ik weet het niet, bij 
asbest hebben we te lang gewacht bij 
radioactief afval schieten we in een 
spasme. Waarom bij plastic niet of zal 
het wel mee vallen op lange termijn? 
De serie Plastic Utopia gaat over de 
vraag wat er op lange termijn gaat 
gebeuren met dat plastic in de natuur. 
Ik weet het zelf ook niet, maar ik vind 
het wel een belangrijke vraag om te 

stellen. Daarnaast vragen mensen wel 
eens, waarom zijn die foto’s zo mooi? 
Je maakt het veel mooier dan het is. 
Mijn antwoord is dan: De natuur is 
prachtig en plastic als materiaal is ook 
prachtig. Als ik een foto had gemaakt 
van viezig flesje in een modderige 
plas, dan had je waarschijnlijk wegge-
keken en iets gezegd van o ja waar-
schijnlijk iets met de plastic soup of 
zo. Die beelden ken je al, die zie je 
overal. 
Nu heb je langer gekeken naar deze 
foto dan naar een foto met stapels 
plastic die we kennen van het jour-
naal of de krant. De schoonheid van 
de natuur mag ook gevierd worden, 
de schoonheid van het beeld heeft 
je misschien even verleid, maar dat 
plastic in het beeld wat er ook ligt 
zorgt er misschien er voor dat je gaat 
nadenken over de thematiek. En 
daarnaast het beeld van een prachtige 
fantastische natuur die we moeten 
behouden is een betere motivator om 
onze schouders er onder te zetten 
dan lelijke beelden die ons een beetje 
lam doen slaan.
Henri Blommers

3

AAN ELKE 
STUKJE VUIL, 
STERFT EEN 
DIER

Haal de 
lente in huis. 

Muscari ofwel 
blauwe druif 
in een antiek 

schenkkannetje.

Lekker hek 
gemaakt van 

zwerfhout en 
oude paaltjes, 

dat gelijk dienst 
kan doen als 

groentenlabels.

Met al die 
omgewaaide 

bomen maak je 
zo een kunstwerk 

én functionele 
afscheiding van 
boomstammen.

Weer door je 
stoel gezakt? 

Geen nood, 
maak er 

een unieke 
plantenbak 

van.

Hang in het 
voorjaar een 

mandje vol met 
stukjes garen 

voor de vogels. 
Ze gebruiken het 

graag voor hun 
nestjes.

Bouw dan ook 
maar meteen 

je bed om. Hier 
komt dus het 

woord ‘bloembed’ 
vandaan ;-)

Vogel-
snack-

station, 
wc-rolletje 
insmeren 

met 
pindakaas 

en door 
vogelvoer 

rollen.

4
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JUNIOR
TUINWIJCK

Het tuinseizoen moet nog beginnen, maar 
de jeugdcommissie is al weer een tijdje 
druk bezig met de voorbereidingen voor 
weer een topseizoen voor de kinderen 
van Tuinwijck. 

Jeugdhonk
Zo zijn we het jaar gestart met het opruimen van het 
Jeugdhonk. Deze plek is er straks voor de Tuinwijck 
kids die daar zelfstandig kunnen spelen als het wat 
minder weer is, of gewoon als ze zin hebben om 
samen een potje te dammen of stripboeken te lezen. 
Ook zullen we deze plek vaak gaan gebruiken als 
de plaats waar we onze activiteiten organiseren.
Het Jeugdhonk is alleen nog niet helemaal af. We 
zijn nog bezig om het goed in te richten waarbij 
we er voor kiezen om voor een groot deel de 
meubels zelf op maat te maken. De tafel is er al; 
hiervoor gebruikten we oude mes en groef delen 
die we gevonden hebben tijdens het uitruimen van 
dit oude opberghok. Het is een mooie grote tafel 
geworden waar straks naar hartelust aan geknutseld 
kan worden. Voor bij die tafel willen we nog een 
lange klep bank maken, die gelijk als opbergruimte 
fungeert. Met een beetje mazzel is deze er al op het 
moment dat deze gazet uitkomt. 

Veld
Ook op het veld zijn we ook begonnen om het hier 
wat aantrekkelijker te maken voor de kinderen. We 
zijn heel blij dat ons plan voor gedeeltelijke herin-
richting van het veld tijdens de laatste vergadering 
goedgekeurd is zodat we nu aan de slag kunnen.  
Het plan is om dit jaar heuvels te maken aan het 
eind van het veld, hier kun je overheen rennen, 
vanaf rollen of je er achter verstoppen. Naast de 
wilgenhutten komt een wilgentunnel waar het 
goed schuilen is als je politie en boef speelt. En op 
een avontuurlijke speelplaats mag een waterbaan 

natuurlijk ook niet ontbreken. Deze willen we heel 
graag maken naar het voorbeeld van de natuur-
speeltuin in de velden achter onze tuinvereniging. Al 
deze vernieuwingen komen aan de zijkanten van het 
veld zodat er nog een mooi groot voetbalveld over-
blijft. De plekken waar de heuvels komen, achteraan 
het veld, zijn al afgezet. Als we deze gevuld hebben 
met de bomen die na de storm geruimd zijn gaan 
we ze verder opvullen met aarde en zand. De laatste 
stap is het zaaien van gras om de heuvels mooi bij 
het veld te laten aansluiten. Volgend jaar hopen we 
het veld verder af te kunnen maken en wellicht een 
speeltoestel te laten plaatsen. 

Kinderactiviteiten 2018
En ook de activiteiten van het komend jaar hebben 
we al op een rijtje gezet. Zo zullen we ook dit jaar 
weer gaan kamperen met de kinderen, ook al was 
het vorig jaar super gezellig in de de kantine; we 
hopen dit jaar echt buiten te kunnen gaan slapen! 
Een ander succes van het afgelopen seizoen, de Hal-
loween avond, komt ook zeker terug aan het einde 
van het seizoen. En de filmavonden in de kantine 
staan ook dit jaar weer op de agenda. 
Naast succesnummers van vorig jaar, zullen we dit 
jaar ook een aantal nieuwe activiteiten gaan orga-
niseren. Een daarvan kunnen we nu al onthullen: 
aan het begin van de grote vakantie zullen de zomer 
inluiden met een Tuinwijck zomerfestival!  
Over deze en andere activiteiten hoor je later meer! 
Hou de gazet, de website en de Tuinwijck Facebook 
pagina in de gaten of meld je aan voor de kids  
Whats app groep. 

Oproep handige klussers gezocht
Op dit moment zijn we op zoek naar handige tuin-
ders die ons willen helpen bij het verder verbouwen 
van het Jeugdhonk. Bijvoorbeeld het maken van een 
opberg bank of het verder isoleren van de muren. Ben 
je handig met de naaimachine en zou je ons willen hel-
pen met het opnieuw stofferen van kussens voor de 
bank, dan kunnen we jouw hulp ook ontzettend goed 
gebruiken. Voor het veld zou het heel fijn zijn als er 
een tuinder is die ons kan helpen met het aanleggen 
van een waterbaan. Het kost je waarschijnlijk maar 
een dag (misschien zelfs maar een halve dag), maar 
het zou ons en de kinderen enorm op weg helpen!

Speelgoed doneren
Maar ook als je niet zo handig bent kun je bijdra-
gen aan een nog leuker Tuinwijck voor de jongste 
tuinders. Voor het Jeugdhonk zijn we nog op zoek 
naar leuk speelgoed voor de kinderen. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan spellen, stripboeken en ander 
speelgoed waar jongens en meiden van alle leeftijden 
plezier van kunnen hebben. Dus, wil je ons helpen 
of wil je spullen doneren? Super! Stuur svp een app 
bericht of bel ons: Marcella 06 51967520 of Nicole 06 
30807416. Ook als je je aan wilt melden voor de kids 
app groep. 
Wij hebben alvast weer heel veel zin in een nieuw 
tuinseizoen op Tuinwijck! 
Nicole Lautenbach

Zet de volgende data maar vast in de agenda: 
Zondag 20 mei  - Tuinwijck Pinkster Kamp 
Zondag 29 juli - Tuinwijck Zomerfestival  

Foto’s van de 
verschillende 

kidsaktiviteiten 
van seizoen 2017, 

door verschillende 
fotografen. 

Linksonder de 
waterbaan zoals we 

die op het park hopen 
te realiseren.

K 
I 
D 
S
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Waar moet je op letten bij het gebruik van 
eetbare bloemen: 
✔ Eet alleen de bloemen of bloemblaadjes waarvan 

je zeker weet dat ze eetbaar en niet giftig zijn!!!!
✔ Eet geen bloemen uit boeketten. Vaak zijn gekoch-

te bloemen bespoten met insecticiden. 
✔ Eet ook geen bloemen uit de berm langs de weg, 

deze zijn vaak letterlijk vergeven van de autogassen. 
✔ Gebruik geen bloemen die langs randen van par-

ken bloeien (plassende honden…..). 
✔ Denk er aan als je vaste planten hebt gekocht die 

niet biologisch zijn geteeld, je minimaal twee jaar 
moet wachten voordat je de bloemen veilig kunt 
eten. Pas dan zijn de mogelijke gifstoffen uit de 
planten verdwenen. 

✔  Eet vooral onbespoten bloemen uit je eigen volkstuin.

Eetbare bloemen van planten in de siertuin:
✔ Daslook (Allium ursinum), de bloemen kun je in de 

salade doen, ze smaken naar knoflook, maar dan 
wat ‘zachter’. De bladeren zijn lekker in de salade, 
of als toevoeging in soepen, sauzen en pesto’s.

✔ Dropplant (Agastache foeniculum), de bloemen 
smaken zachtzoet, anijsachtig. Lekker in salades en 
bij fruit. De bladeren van de plant kun je verwer-
ken in cakes, pannenkoeken, brood, koekjes en 
taarten.

✔ Goudsbloem (Calendula officinalis), de smaak van 
de bloemblaadjes is boterachtig. Gebruik alleen de 
bloemblaadjes zonder wit. Als je de bloemblaadjes 
toevoegt aan een omelet of roereieren of aardap-
pelpuree of rijst (dus meebakken en –koken), krijgt 
het gerecht een prachtige oranje kleur. Het wordt 

ook wel armeluis saffraan genoemd.  In India wor-
den de bloemblaadjes over de rijst gestrooid.

✔ Lievevrouwebedstro (Galium odoratum, synoniem: 
Asperula odorata), de bloem smaakt licht zoetig. 
Leg een uurtje een takje lievevrouwebedstro in een 
karaf appelsap: de smaak zal je verrassen. Voor 
een liter appelsap zijn twee takjes genoeg.

✔ Oost-Indische kers (Tropaeolum majus), de bloe-
men zijn eetbaar, lekker pittig. Een goede com-
binatie bij hartige gerechten en bij salades. Het 
jonge blad geeft ‘pit’ aan je salades. De zaden 
kun je inmaken op azijn en kruiden, als een soort 
kappertjes.

✔ Paardenbloem (Taraxacum officinale), pluk de 
bloemen jong, dan hebben ze nog een zoete 
honingachtige smaak. Rijpe bloemen hebben 
een bittere smaak, lekker in pittige salades. Nog 
lekkerder zijn de paardenbloemknoppen, je kunt 
deze bakken in boter, lijken dan wat op champig-
nons. Het jonge blad van de paardenbloem kan in 
salades of je kunt ze stomen.

✔ Stokroos (Alcea rosea, synoniem: Althea rosea), 
smaakt neutraal, eet alleen de bloemblaadjes in 
bijvoorbeeld een salade. De jonge blaadjes van de 
plant kun je eten en bereiden zoals spinazie. 

✔ Viooltjes (Viola tricolor), de driekleurige kleine (bio-
logische) voorjaarsviooltjes. Bloemetjes hebben 
een milde sla-achtige smaak. Ze kunnen in de sla 
of op het toetje. Je kunt ze ook ‘suikeren’. 

✔ Veldzuring (Rumes acetosa), de bloemen hebben 
een wat wrange citroensmaak. Gebruik ze als 
citroen: in sauzen, over de komkommersalade. Het 
blad is ook te gebruiken in salades.

Peul in bloei 

Borage Paardenbloem

EEN ANDERE VORM VAN MOESTUINIEREN

De Eetbare  
Dit keer wil ik graag wat meer vertellen over eetbare planten in je tuin. 
Je hoeft helemaal geen moestuin aan te leggen om te kunnen eten uit 
je eigen tuin. Ook in de siertuin kun je planten zetten die én mooi én 
eetbaar zijn, oftewel De Eetbare Siertuin. En dan is het de kunst om de 
juiste planten te kiezen. 

 siertuin
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Oost-Indische kers Aardpeer

2 Recepten
✔Komkommerkruid heeft een heerlijk frisse 
komkommersmaak. Geef eens een bijzonder 
kleurtje aan je salade met deze kleine blauwe 
blaadjes. 
✔Courgettebloemen zien er niet alleen fan-
tastisch uit, je kunt er ook heel veel mee in de 
keuken. Zo kun je ze een knapperig korstje ge-
ven door ze kort te frituren, of vul ze eens met 
ricotta, verse munt en citroenschil.

Eetbare bloemen van kruiden:
Kruiden worden meestal geteeld voor het blad, het 
zaad en soms voor de stengel. Niet iedereen weet 
dat je van de meeste kruiden ook de bloemen kan 
eten, de bloemen smaken meestal wat zwakker dan 
de rest van de plant.  Denk bijvoorbeeld aan:
✔Basilicum (Ocimum basilicum), de bloemen sma-
ken zacht, zoetig en wat anijsachtig.
✔Bieslook (Allium schoenoprasum), bloemen heb-
ben een lichte frisse uiensmaak. Smaakt lekker in 
salades en ziet er mooi uit.
✔Borage (Borago officinalis) oftewel Komkommer-
kruid, heeft mooie korenbloemblauw stervormige 
bloemen. Eet de hele bloem maar zonder de steke-
lige kelkblaadjes. Bloemen en bladeren hebben een 
komkommersmaak. Gebruik de bloemen in salades, 
sorbets, limonade. Versier taarten en drankjes met 
de bloemen.
✔Dille (Anethum graveolens), de bloemen smaken 
pittig, net als de bladeren. 
✔Koriander (Coriandrum sativum), net als de blade-
ren en zaden hebben de bloemen een sterke kruidi-
ge smaak. Gebruik de bladeren en de bloemen rauw, 
als je ze kookt of stoomt vervaagt de smaak. Gebruik 
bladeren en bloemen in salades, bonengerechten en 
koude groentegerechten.
✔Salie (Salvia officinalis), smaak van de bloemen is 
warm, mediterraan, kruidig en zonnig. 

Eetbare bloemen van groenten:
✔Artisjok (Cynara scolymus), de plant - met zijn 
zilverig grijze bladeren - staat mooi in je tuin. En je 
moet een keuze maken: geniet je van de bloem door 
er naar te kijken of door hem op te eten.
✔Courgette (Cucurbita pepo), gebruik de mannelijke 
bloemen en laat de vrouwelijke bloemen gewoon 
courgette worden. Je ziet het verschil doordat achter 
de vrouwelijke bloem een mini-courgette zit. Je kunt 
de bloemen vullen met gehakt, rijst, mozzarella, 
ricotta en dan bakken. Heerlijk.
✔Rabarber ‘Red Champagne’ (Rheum rhabarbarum 
‘Red Champagne’), zoete rabarber met felrode sten-
gels. Soms verschijnt er een grote bloemstengel met 
een dikke pluim met kleine, witte bloempjes. Kook 
deze bloempluim (het beste als de bloempjes nog 
gesloten bloemknoppen zijn), smaakt naar bloem-
kool.

Peulvruchten met bijzondere bloemen die 
mooi voor de siertuin zijn:
Let op: eet van de peulvruchten niet de bloemen, 
want deze groeien uit tot de uiteindelijke peultjes en 
bonen. Met uitzondering van de hieronder genoem-
de pronkbonen. Ik noem de onderstaande soorten 
omdat het genieten is van de bloemen, zo mooi. 
Denk bij het zaaien van peulvruchten dat muizen en 
ook vogels dol zijn op de zaden en jonge plantjes. 
Dus bescherm ze in de kiemfase met een glasplaat 
en als de plantjes nog jong zijn met bijv. vliesdoek. 
Kapucijners, peulen en tuinbonen kiemen en groei-
en bij lage temperaturen, ze kunnen al in februa-
ri-maart gezaaid worden. 
✔Kapucijners (Pisum sativum), de ‘Blauwschokker’, 
met lilapaarse bloemen en donkerpaarse peulen. 
✔Peultjes (Pisum sativum var. Saccharatum), de 
meeste peultjes hebben witte bloemen, maar de 
Shiraz en Carouby de Moussane bloeien met lila tot 
paarsrode bloemen. En de peul Golden Sweet bloeit 
met gele bloemen.
✔Pronkboon (Phaseolus coccineus), witte bloemen 
van het ras Snowstorm en rode bloemen van het ras 
Firestorm, allebei met een frisse zoete bonensmaak. 
Eet deze bloemen!
✔Tuinboon (Vicia faba), deze twee soorten zijn heel 
bijzonder: Crimson Flowered Broad Bean met rode 
bloemen en de Karmazyn, deze plant heeft zelfs 
rode peulen!

Een laatste groente - mooi voor in je siertuin 
- met mooie bloemen die je niet eet (maar 
wel de knollen van de plant):
✔Aardpeer, topinamboer of knolzonnebloem (Heli-
anthus tuberosus) , de naam zegt het al: een zon-
nebloemachtige bloem met knollen in de grond die 
eetbaar zijn. Heerlijke ovengerechten kun je er mee 
maken). Knollen hebben de neiging zich sterk uit te 
breiden. Sommigen zetten de aardpeer in een grote 
ton zonder bodem in de aarde. Gewoon veel knollen 
eten, dan is zo’n ton niet nodig. Vanaf november kun 
je de knollen oogsten.

Ideeën en inspiratie opdoen 
Wil je meer weten of een tuinderij bezoeken, denk 
dan aan ‘Smakelijk Erf’, van Grond tot Mond, in 
Nieuw-Amsterdam, Drenthe. Hier is een open dag 
op zondag 3 juni a.s. van 10.00 – 18.00 uur. ‘Smake-
lijk Erf’ is een mooie inspiratieplek om te zien hoe 
je een eetbare ecologische tuin kunt vormgeven en 
waar op natuurlijke wijze wordt gewerkt. 

Of denk aan ‘Tuin Smakelijk’, een tuin in Twente.  
Hier kun je cursussen over eetbare tuinen volgen. 
Zij verzorgen ook ontwerpen van eetbare tuinen. En 
over hun manier van tuinieren is alles te lezen in het 
boek ‘Tuin smakelijk’, o.a. over permacultuur (lokaal, 
vers en gezond voedsel dat met respect voor mens 
en aarde is gegroeid). 

In het meest recente nummer van ‘De Tuinliefheb-
ber’ van de AVVN, nummer 1 van jaargang 2018, 
staat een artikel over bloemen met smaak. En wordt 
het boek ‘Bloemen met smaak’ genoemd. 

De Bolderik (https://www.debolderik.net/) verkoopt 
wilde bloemenmengsels zoals ‘Eetbaar bloemen-
mengsel’. Zaden van de genoemde groentesoorten 
zijn te koop bij Vreeken’s zaden (https://www.vreek-
en.nl/) en bij de Bolster (https://www.bolster.nl/). 
En veel van de in dit artikel genoemde planten en 
kruiden zijn te koop bij onze Broeikas op Tuinwijck 
op zaterdagochtend.

P.S. In dit artikel is een aantal planten en kruiden 
genoemd, er zijn nog veel meer planten en kruiden 
waarvan je de bloemen kunt eten. Misschien heb 
jij nog suggesties voor heerlijke, eetbare bloemen!? 
Mail je informatie naar de Gazet: gazet.tuinwijck@
gmail.com
Maria DerksenNIET IEDEREEN WEET DAT JE VAN DE MEESTE KRUIDEN OOK DE BLOEMEN KAN ETEN
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ADVERTENTIEWaar: Tuinhuisje no. 199 sinds 
eind 2015
Werk: Componist, gitarist. Ik schrijf 
muziek voor series, film en com-
mercials. Daarnaast speel ik o.a. in 
Jurk, The Pilgrims, doe theatertours 
en speel in musicals. Op het mo-
ment zijn dat Lion King en Soldaat 
van Oranje. (Heb veel in rockband-
jes gezeten want dat is toch een 
beetje waar ik vandaan kom :) Vind 
het afwisselende in mijn werk erg 
prettig en omdat ik eigen baas 
ben bepaal ik zelf, tot op bepaalde 
hoogte natuurlijk, wat ik doe en 
wanneer. De ene avond zit ik in 
een orkestbak in een volle zaal en 
de dag erna voor 10 man en een 
paardenkop met een bandje of 
zit in een studio. Het kan mij niet 
divers genoeg.)
Waarom een tuin: Roos (mijn 
vriendin) en ik houden erg van 
buiten. Ik kom oorspronkelijk uit 
de Achterhoek en ben daar opge-
groeid met ruimte om me heen. 
Roos groeide op in Amsterdam 
Noord tussen het groen dus kent 
die vrijheid ook. Lekker prutsen 
en rommelen vinden we heerlijk. 
Daarbij hebben we twee kinderen 
(Nilo en Lume) en drie hoog in 
Oost is super maar jezelf als kind 
vrij kunnen bewegen over het tui-
nencomplex is ook wel erg fijn. Het 
is gewoon een super manier om 
de stad even te ontvluchten, lekker 
veel buiten te zijn en uit te rusten.
Favoriete plek:  In onze eigen tuin 
is dat naar een dag gewerkt te heb-
ben op de tuin of elders, zittend 
voor het huisje met de ondergaan-
de zon in je gezicht, kijkend naar 
de mooie kleuren om je heen. 

Op het tuinpark is dat in de 
zomer het hoofdpad op weg 
naar ons huisje. Als het zonnetje 
schijnt en het staat daar mooi 
in bloei kan ik daar echt van 
genieten. En dan besef ik ook 
dat we als tuinders dit samen 
onderhouden.

Op de trekker heb ik het afgelo-
pen jaar een aantal keer gehol-
pen. Vond het erg leuk om te 
doen en alhoewel we komend 
seizoen een eigen stukje krijgen 
ben ik zeker bereid te helpen 
bij trekker rijden als dat nodig is 
en ik kan. Alle tuinen bereiken 
met een kar met aarde of zand 
erachter is soms een uitdaging 
zeg maar, maar des te leuker als 
het dan lukt. Wel merk ik de ge-
makzucht die er soms bij mede 
tuinders ontstaat en dat vind ik 
jammer. Nog even een kar met 
iets brengen of ophalen. Voor 
je het weet ben je uren bezig. 
Alle klussen die gedaan worden 
zijn onbetaald en of je nu in het 
bestuur zit, bij de kantine helpt, 
feestjes/barbecue organiseert, 
een blaadje als dit maakt, in de 
winkel of kas staat of wat dan 
ook, het kost allemaal vaak meer 
tijd dan sommige zich misschien 
realiseren? Het zou fijn zijn als 
dat besef er bij iedereen komt 
zodat we het daar leuk houden. 
Respect en waardering maakt 
veel zweet weer goed. Maar ik 
ben natuurlijk maar een nieuwe 
tuinder dus misschien kan ik 
beter mijn mond houden :) 
Dat het een mooie zomer mag 
worden!

ONZE TWEEDE ‘PINUP’ IN DEZE NIEUWE RUBRIEK IS GITARIST EN COMPONIST 
ROY, DIE AL GELUKKIG WORDT ALS HIJ HET PAD NAAR ZIJN TUIN BEWANDELT ÉN 
EEN LANS BREEKT VOOR VRIJWILLIGERSWERK.

BEROEPEN VAN TUINWIJCKERS



DE TUINWIJCK GAZET   18  19   DE TUINWIJCK GAZET

VERFRAAIING
NIEUWS VAN DE 

Ja hoor, we krijgen op de valreep 
toch nog even winter. Na de sneeuw 

in januari gaat het nu een paar 
dagen stevig vriezen. De schaatsen 
kunnen uit het vet, want dit wordt je 

kans als je het ijs op wilt. 

Dan te bedenken dat wij over 3 weken willen begin-
nen met onze eerste werkbeurt van 2018. Hopelijk  
is die Russische kou dan weer verdwenen en de 
grond een beetje ontdooit, want als het vriest is er 
weinig in de grond te beginnen en dan is het ook 
niet wijs om te gaan snoeien. Laten we er het beste 
van hopen.
De eerste tuinbeurt van 2018 staat gepland op zater-
dag 17 maart a.s. De werkbeurtkaarten zijn de deur 
uit en de verfraaiingscommissie staat te popelen om 
u te ontvangen en samen met u er een fijn werk-
zaam seizoen van te maken.
Na deze eerste werkbeurt zullen we de ochtend 
afsluiten met een heerlijke lunch in de kantine, een 
kop zelfgemaakte soep en heerlijke broodjes staan 
voor u klaar en daarmee is voor ons het tuinseizoen 
begonnen.

Zaterdag 24 maart zijn er geen tuinbeurten, maar vanaf zaterdag 31 
maart zijn wij elke zaterdag paraat tot en met zaterdag 6 oktober. We 
beginnen om 10.00 met het uitdelen van het werk en vanaf half 10 kunt 
u in de kantine terecht om eerst even een kopje koffie of thee te nutti-
gen. De werkbeurten duren tot 12.00 uur. Bent u verhinderd, dan mag 
u de beurt een andere zaterdag in halen, maar voor 6 oktober moet u 
alle 10 de beurten gedraaid hebben.
Eén van de eerste klussen die we aanpakken is het inrichten van het 
stukje 44a langs het Kerkelanderpad. Het stuk is geheel leeg gehaald 
en nu gaan we beginnen de grond voor te werken en dan het stuk 
opnieuw te beplanten. Voor dit stuk is een beplantingsplan gemaakt 
en er komen 6  verschillende soorten vlinderstruiken in, van elke soort 
3 stuks, salvia’s, hosta’s, Kaukasische vergeet-mij-nietjes, hakone gras, 
Siberische edelweiss, rode sluiervaren en varens, die er stonden en be-
waard zijn gebleven, worden weer terug gepland, Verder komt er een 
pad door het geheel van boomsnippers en boomschijven.
Als het af is en de planten staan in bloei zal het een mooi geheel zijn.
Wij hebben op ons tuincomplex vele mooie, maar ook oude bomen 
staan. Met de afgelopen storm zijn we er ook weer heel wat kwijt 
geraakt. Deze bomen hebben onderhoud nodig, zeker nu de bomen al 
zo lang staan. Bij de parkeerplaats staan enkele bomen, die een gevaar 
kunnen opleveren, door vallende grote takken of het geheel omwaai-
en, deze bomen zullen nu door professionals worden verwijderd, dat 
kunnen we niet zelf. Dit jaar moeten we nu onderhoud plegen aan de 
bomen in het algemeen groen. Wij zoeken daarom, naar een groepje 
mensen, die het leuk vinden om deze klus op zich te nemen. Zij zullen 
dan i.p.v. hun tuinbeurten in het voor- en najaar onderhoud plegen aan 
de bomen in het algemeen groen. Deze groep zal eerst een workshop 
bomen snoeien krijgen en kunnen dan aan de slag. Lijkt het je leuk om 
hieraan mee te doen, dan kun je je opgeven bij de verfraaiing.
De verfraaiing heeft ook stukjes algemeen groen, die uitgegeven zijn. 
Tuinders, die door hun werk niet in de gelegenheid zijn om op zaterdag 
te werken, kunnen in aanmerking komen om zo’n stukje te onderhou-
den. In plaats van op zaterdag, kun je dan een andere dag van de week 
je tuinbeurt doen. Het is wel de bedoeling dat je elke maand in het stuk 
werkt en dat het er verzorgd uit ziet. Dit alles wordt begeleid door Cora 
B. en Martie van de verfraaiing. Zij controleren ook maandelijks of het 
in orde is. Op dit moment hebben wij nog 4 van deze stukjes om uit te 
geven, als u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt, kunt u contact 
opnemen met de verfraaiing. 
Verder gaan wij 17 maart van start met het opruimen van blad, uitge-
bloeide planten en het snoeien van de hortensia’s, de vlinderstruiken 
enz. We hopen op een lekker zonnetje die eerste tuinbeurt en een 
mooi tuinseizoen. Mocht je verhinderd zijn om te komen, meld je dan 
even af. Let op! op de achterkant van je werkkaart staat nog het oude 
mailadres, dat is echter niet meer in gebruik, het nieuwe mailadres is: 
tuinwijckamsterdam@gmail.com  Je mag je ook via het mailadres van 
de verfraaiing afmelden en dat luidt verfraaiing.tuinwijck@gmail.com 
Dan zien we jullie allemaal weer gauw op de tuin en wensen een ieder 
veel tuinplezier.
Namens de verfraaiing, Maartje Root.



DE TUINWIJCK GAZET   20

MOLLEN VERJAGEN
WAAR IS DIE @#%* MOL?
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Dit bijna blinde, 
ondergronds levende 
zoogdier met de 
zachte zwarte vacht 
heeft iets kwetsbaars 
en aandoenlijks, 
maar is een harde, 
ondergrondse werker 
die de bodem luchtig 
maakt, draineert 
en vele schadelijke 
insecten opruimt.

Copyright verleend: © Visser webdesign: 
http://www.mollen.info/

Verjagen van mollen
Helaas wordt hun werk niet door 
iedereen zo positief gewaardeerd.
Door de vele hopen en gangen 
wordt de graszode beschadigd, 
worden planten los gewroet en 
kunnen sportmensen en dieren 
blessures oplopen. 
Wetenschappelijk is aangetoond 
dat een mol zich niet snel laat ver-
jagen, maar de volgende metho-
den kunt u allicht proberen:
Trillingen veroorzaken, hiervoor 
zijn apparaten verkrijgbaar die op 
een batterij of op een zonnepaneel-
tje werken. Een ijzeren paal in een 
rit steken, waarop je regelmatig 
moet kloppen. Aan zo’n paal kan je 
bovenaan ook een metalen plaatje 
bevestigen, dat door de wind tegen 
de paal wordt geslagen. Dan hoef 
je zelf niet meer te kloppen. 
Graaf een fles waaruit de bodem 
verwijderd is in de mollengang, 

door een spreekbuis en de mollen 
gaan er van door.
De volgende methoden kunt u 
uitproberen om mollen te weren: 
Plant keizerskronen (Fritillaria 
imperialis). Een 80 tot 100 centi-
meter hoge plant uit de leliefami-
lie .Deze bloembollen verspreiden 
een bepaalde stank. Plant een 
groepje om de 8 meter. Kruis-
bladwolfsmelk (Euphorbia lathy-
ris) planten. Het is een kruidachti-
ge tweejarige plant, die 80 tot 150 
cm hoog groeit. Het zou de geur 
van de wortels zijn die mollen op 
afstand houdt. Aangeraden wordt 

Er zijn 

genoeg dier 

-en milieu 

vriendelijke 

methoden 

om mollen te 

verjagen.

de open fles brengt een fluittoon 
voort door de wind.
Strooi uien of knoflooksnippers 
in de gangen, door de stank wor-
den de mollen verjaagt of stop 
een in terpentijn, ammonia of 
petroleum gedrenkte doek in de 
mollengang. Pas wel op, bij petro-
leum zal erboven enige tijd geen 
planten of gras meer groeien. Het 
lapje hoeft niet echt doordrenkt 
te zijn, een beetje vochtig is 
meestal al voldoende. 
Stop mottenballen (kamferbal-
len) in de rit en maak die daarna 
weer luchtdicht, door de geur 
gaan de mollen er vandoor.
Carbid is een ecologisch verant-
woord product en wordt al vele 
jaren door boeren en agrariërs 
gebruikt om mollen te verjagen 
van hun grasland. Een paar stuk-
jes carbid worden in de molshoop 
of molsgang gestopt. Door op het 

carbid water te gieten ontstaat er 
een natuurlijk gas, cetyleengas. 
Maak daarna alles weer lucht-
dicht. Dit gas verspreidt zich zo 
door de molsgangen. Mollen heb-
ben een zeer sterk reukorgaan en 
houden niet van dit gas en zullen 
een ander leefgebied opzoeken. 
Gebruik mollenpatronen  
(zwavel-rookbommen). Steek een 
patroon aan en stop die in een 
gang. Zorg ervoor dat alle mollen-
gangen goed zijn afgesloten. De 
rook verspreidt zich in de gangen 
en doet de mol verjagen.
In muziekkaarten die te koop 
zijn, zit een elektronische module 
die liedjes spelen. Als je de kaart 
openhoudt speelt hij wel twee 
maanden. Neem die module er 
uit en stop hem in een plastic 
buisje en stop dat dan in een 
mollengang. De muziek wordt 
door hun gangen verspreid als 

6 tot 10 planten per are te gebrui-
ken. Het melksap (latex) bevat 
petroleumachtige verbindingen. 
Opgelet, alle wolfsmelksoorten 
zijn giftige planten.
Graaf rondom je tuin volièregaas 
in de grond (40 cm. diep). Laat dit 
gaas ook bovengronds ongeveer 
10 cm. uitsteken, zodat de mol er 
niet over heen kan lopen. Dit is 
een effectieve methode mits goed 
onderhouden 
Alle hier genoemde producten 
zijn te verkrijgen bij agrarische 
coöperaties vakhandel en de 
meeste tuincentra.
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Nieuws
Kidsaktiviteiten

Zet de volgende data vast in je agenda: 
Zondag 20 mei  - Tuinwijck Pinkster Kamp 
Zondag 29 juli - Tuinwijck Zomerfestival  

Landelijke compostdag - 17 maart 2018
Door een laagje van ongeveer 2 centimeter compost 
in de tuin aan te brengen, geef je planten een goede 
start als de tuin weer langzaam ontwaakt. Compost 
verhoogt het humusgehalte in de grond. Dat stimu-
leert het bodemleven, waardoor de structuur van de 
grond verbetert. Zo wordt kleigrond luchtiger en zal 
zandgrond het vocht beter vasthouden. 
Je kunt zelf compost maken maar is ook te koop. In 
veel gemeenten wordt tijdens de Landelijke Com-
post gratis compost verstrekt. Met het gratis uitde-
len van compost bedanken bedrijven en gemeenten 
de burgers voor hun inspanning om gft-afval en 
groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien 
willen zij iedereen kennis laten maken met dit pro-
duct dat zowel voor de bodem als voor het milieu 
van grote waarde is. Zie ook compostdag.nl

Paden aan het Kerkelandepad  
voorzien van  houtsnippers
Het is 1 graad onder nul en de zon schijnt 
wanneer op zaterdag 25 februari Harrie 
Starreveld met zijn zoon aan het werk gaan 
om de paden in de ‘eigen’ stukjes aan het 
Kerkelandepad van ongeveer vijf KUB van 
een nieuwe lading houtsnippers te voorzien.
Jack, van de het tactorteam was bereid om 
op deze winterse dag het initiatief van de 
tuinder en de vraag van de verfraaiingscom-
missie te honoreren. De klus was in 2 1/2 
uur geklaard en hiermee zijn voor de ver-
fraaingscommissie de werkzaamheden voor 
het nieuwe tuinseizoen weer begonnen. 
Met dank aan het bestuur die dit mogelijk 
heeft gemaakt. 

Stormschade

Er zijn 35 bomen 
omgegaan tijdens 
de januaristorm. Het 
onderhoud van grote 
bomen heeft hierdoor 
wel extra aandacht  
gekregen.
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Bergen bagger
Eind vorig jaar heeft de helft van de 
tuinders met een tuin aan het water 
gebaggerd. De wateroverlast door de 
enorme hoeveelheden regen die waren 
gevallen heeft het bestuur doen besluiten 
dat ook de slootjes tussen het landje en 
Tuinwijck en het slootje tussen Kweeklust 
en Tuinwijck meegenomen moesten 
worden. 

Het baggeren controleren 
is tegelijkertijd heel 
leuk. Je doet allemaal 
inspiratie op voor je 
eigen tuin en je ziet hoe 
wonderschoon toch 
ons park is.

Vragen? 
Opmerkingen? Zelf 
een stuk schrijven 
of fotograferen? 
Mail ons: gazet.
tuinwijck@gmail.com

Wat was ik blij dat afgelopen najaar 
weer veel tuinders de sloot aan 
hun tuin weer hebben gebaggerd. 
Het hele jaar door zie ik mensen in 
hun tuin werken en vanuit de sloot 
zie ik de meest prachtige bloemen 
en planten groeien. Zo mooi, dat ik 
soms wel eens jaloers ben dat ik niet 
eens uit het water kan stappen om 
zelf eens door een tuin te wandelen. 
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet 
mag klagen. Mijn leefomgeving in en 
rond Tuinwijck is prachtig. Doordat 
velen van jullie gebaggerd hebben 
zijn er veel rotte planten verdwenen 
waardoor er meer ruimte is en de 
sloten niet in een moeras verande-
ren. Daarnaast is een schone sloot, 
zonder dikke laag slib, goed voor een 
beter zuurstofgehalte en ook voor de 
afvoer van regenwater. Het schijnt 
dat jullie landbewoners daar de laat-
ste jaren veel last van hebben. 

Zo vrij als een vis zwom ik door de 
sloten van Tuinwijck maar af en toe 
bleken gedeeltes van een sloot toch 
niet gebaggerd te zijn en liep ik vast 
in dikke laag van rottende planten. 
Mijn schubben plakten aan elkaar 
en ik moest mijn adem inhouden 
omdat het water daar ondieper 
werd door de bagger. Voor mij wor-
den deze stukken sloot onleefbaar. 
Van groot belang is het dat jullie 
tuinders de sloten schoonhouden 
en deze blijven controleren. Het 
afgelopen jaar zag ik dat er maar 
een beperkt aantal mensen kon-
den controleren en adviseren en 
het zou fijn zijn als volgend jaar de 
baggercommissie weer op sterkte 
is. Tot zover mijn verslag vanuit de 
sloot.

Groet,

Hanja Piranha

Zorg als tuinder dat bomen boven het water ook gesnoeid worden 
zodat u niet alle bladeren opnieuw uit het water moet halen

WAT EEN



WORMENHOTEL MAKEN
laat wormen je gft opruimen en je tuin bemesten met hun vruchtbare poep. 
Daar hebben ze natuurlijk wél een mooi zelfgemaakt hotel voor nodig.  
Knutselen maar.

benodigdheden: (natuurlijk 2e hands materialen)
•  plastic buis (100 á 200mm diameter en 0,6 á 1,2 m 

lang)
•  passend waterdicht deksel (groter dan de buis)
gereedschap:
• boormachine + boor (10 á 20mm diameter)
• zaag (voor kunststof, ijzerzaag of fijne houtzaag)
• schuurpapier (fijn, korrelgrootte 120 á 180)
• schep of spade

1.  Boor gaten in de onderste helft van de buis, niet 
te ver uit elkaar (≠50mm), niet te veel, niet te 
weinig

2.  Schuur de scherpe randen van de gaten zodat 
de wormen zich niet beschadigen vang de plastic 
resten op en gooi ze weg

3.  Graaf de buis in op een plek in je tuin, zorg dat de 
bovenste gaten ≠150mm ondergronds zitten, let 
op dat er in de buis geen grond komt.

4.  Doe er een beetje papier, keukenafval en grond in 
zorg dat de inhoud altijd een beetje vochtig blijft 
doe geen takken of ander hard materiaal in de 
buis.

5.  Doe een deksel op de buis, tegen regen en insec-
ten. Zorg dat de buis een beetje kan ventileren. 
Let op dat dieren of de wind de deksel niet kun-
nen verwijderen.

Over wormen:
•  je kunt wormen kopen in dierenwinkels (vaak rode 

wormen)
•  ook in de tuin kun je zelf wormen vinden (o.a. 

regenwormen)
•  wormen komen ook vanzelf naar je hotel toe om te 

eten

wormen houden wél van:
• groente- en fruitafval
• bladeren, gras, bloemen

wormen houden niet van:
• citrusvruchten, uien of avocado’s
• kaas, vlees of andere dierlijke producten
• hout, takken of ander hard materiaal
Via Cora Brilman van de site van de Gemeente

Ook de gemeente is bezig met 

het plaatsen van  wormen-

hotels. Links het door Stichting 

Buurtcompost en Studio Elmo 

Vermijs ontworpen hotel en 

rechts die op de Kraaipans-

traat Amsterdam
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INFO & MEERINFO & MEER

OPEN 
TUINKUNSTDAG 

2018
Ook dit jaar wordt er weer 
een Open TuinKunstdag 
georganiseerd; 24 juni of 1 juli, 
de exacte datum wordt nog 
bekendgemaakt. Anders dan 
vorig jaar doen we het zonder 
Kweeklust, zij sluiten volgend jaar 
weer aan. 

Wilt u uw tuin openstellen voor belang-
stellenden? Kunst van uzelf of anderen 
tentoonstellen? Muziek maken? Iets leuks 
doen voor kinderen? Curiosa of tweedehands 
spullen verkopen? Laat het ons weten. Een 
ochtend of middag is voldoende, u krijgt volop 
de gelegenheid om zelf rond te lopen. Want er is 
meer.
Veel is nog onduidelijk, maar onze ideeën 
zijn als volgt. We beginnen de dag met een 
gezamenlijk ontbijt. Een orkestje zorgt voor 
muziek. Daarna gaan de tuinen open, er 
worden kinderactiviteiten georganiseerd 

COLOFON
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TUINWIJCK, AFDELING VAN DE BOND VAN 
VOLKSTUINDERS 
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Telefoon/Fax.020-4904911 
e-mail : TuinwijckAmsterdam@gmail.com 
website: www.tuinparktuinwijck.nl 
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