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Van het BESTUUR

Van het Bestuur

Groenstrook Westzanerdijk - Stand van zaken en overzicht.
Op 16 juli 2014 heeft het bestuur een kapvergunning met uitvoerige motivatie
aangevraagd voor een 40-tal bomen in de groenstrook langs de erfafscheiding met de
Westzanerdijk. De aanvraag werd nog op dezelfde dag beantwoord met de melding dat
het verzoek was ontvangen en dat men zou streven binnen 30 dagen de zaak af te
handelen.
Na ruim twee maanden taal noch teken van de gemeente, leverde een telefoontje met de
Afdeling Vergunningen de informatie op: “Wij hebben hier niets liggen van Jan Vroegop;
ik ga voor u informeren bij Afdeling Groenbeheer.” Toen hoorden wij dat er door ons een
Kadastrale Omgevingskaart diende te worden verzorgd en daarbij een plattegrond van
ons volkstuincomplex met daarop ingetekend om welke bomen het gaat, met toevoeging
van de soortnaam en een beschrijving van wat ervoor in de plaats zou komen. Dit stond
echter al in onze motivatie, nl.: een vogel-, bijen- en vlindervriendelijke strook te creëren
met 400 bloemen- en bessenheesters als onderbeplanting.
Vanuit de Provincie Noord-Holland Afdeling Landschapselementen weten we dat
subsidieverstrekking zeker is, nl. 75 % van de totale kosten voor herstel ligusterhagen en
opknappen groenstrook Westzanerdijk.
De eisen van de Afdeling Groenbeheer Zaanstad zien we als een ontmoedigingsbeleid.
Daarom heeft het bestuur besloten om af te zien van een kapvergunning en de subsidie
van de provincie te laten schieten. Verder gaan we de groenstrook voorzien van takkenrils
en de prikkeldraadversperring herstellen. Bovendien worden met meidoorntakken alle
mogelijke doorgangen vanaf de Westzanerdijk geblokkeerd. Eén en ander gebeurt
uitdrukkelijk onder leiding en verantwoording van Ed Beerepoot.

Afsluiting poorten 1e parkeerterrein. Het bestuur heeft besloten om het vandalen en
inbrekers aanzienlijk moeilijker te maken om buiten de daguren ons tuincomplex binnen te
dringen. Daarom zullen de grote poorten en de wandelpoort voortaan ook gesloten worden
door de tuinders die aan het einde van de dag het terrein verlaten.
Iedere tuinder draagt dus een stuk verantwoording. Alleen met elkaar zijn we sterk.
Verder in deze Vroegopper kun je meer lezen over sluitingsdata en -tijden.

De beoogde ledenvergadering dit najaar in verband met plannen voor vernieuwing van het
water- en elektranet wordt doorgeschoven naar begin 2015

Aandacht voor het afscheid van leden Activiteitencommissie en Lief & Leed zal
plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering komend voorjaar.

Namens het Bestuur,
Jacques Bot, voorzitter.
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NIEUWS UIT DE ARIE PENNINGSHOP

Zaterdag 15 november was de láátste dag dat de winkel dit jaar open was.
De laatste weken was het heel erg stil in de winkel, het seizoen  zat erop!

De Garant-zaadlijsten zijn besteld en zullen in de
2e helft van november bezorgd worden.
U kunt de zaadlijsten op zaterdag 22 november
van 10.00 - 13.00 uur in de winkel ophalen.
Indien u mij een berichtje stuurt dat u alsnog
een zaadlijst wilt ontvangen, krijgt u hem in
de brievenbus op uw tuin.
Uiterste inleverdatum van de ingevulde zaadlijsten is: vrijdag 19 december 2014.

Voor een aantal tuinders is de door Garant te leveren hoeveelheid pootaardappels
te veel (soms wel 120 stuks in een zak van 2,5 kilo), daarom zullen wij voor de
winkel een grote zak pootaardappels bestellen en kunt u een door u gewenste
kleine hoeveelheid afnemen.

Er is geen voorraad tuinaarde, potgrond en zand meer. Dus volgend seizoen zijn er
geen aanbiedingen voor de oude prijs. Er is nog voldoende zaai- en stekgrond en
kokospotgrond, zodat u al vroeg met het voorzaaien kunt beginnen.

Volgend jaar komt nieuw in de winkel: Culterra 10+4+6 samengestelde meststof.
Culterra bevat dierlijke en plantaardige reststoffen die door de uitgebalanceerde
samenstelling een optimale voedingsbron vormen voor alles wat groeit en bloeit.
De hoofdingrediënten zijn: bloedmeel, beendermeel, diermeel, haarmeel, koemest
en kippenmest. Het is specifiek geschikt voor groenteteelt.
Benodigde hoeveelheid is: 1-1,5 kg per 10 m².

De winkel gaat weer open op zaterdag 28 februari 2015
Dit is ook de dag dat er weer water op de tuin komt, mits er geen lekkages zijn (!)

------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden

Tuin 91 – mw. Ingrid Groot
Tuin 94 – mw. Halina Kozera

Wij heten de nieuwe tuinleden van harte welkom!
------------------------------------------------------------------------------------------
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WATERAFSLUITING !!!

Ondanks de richtlijnen van het bestuur voor het afsluiten van het water, waren er vorig
jaar toch nog een aantal tuinleden die het water niet goed hadden afgesloten, met alle
gevolgen van dien! Bij het terugzetten van het water in maart van dit jaar bleek dat één
tuinder de hoofdkraan èn de kraan in zijn huisje niet had afgesloten. Een enórm verlies
van water, want voordat je ontdekt waar het water lekt, is er al veel water verloren
gegaan… De verantwoordelijkheid ligt bij de tuinder zelf!

Om veel ellende te voorkomen gaat de waterhoofdkraan
van de vereniging
op zondag 30 november 2014: DICHT!

Hieronder volgen de richtlijnen voor het afsluiten van
het water op uw tuin:
1.
Vóór 30 november test u uw hoofdkraan. Dat gaat als volgt:
Schep de waterput buiten leeg zodat de hoofdkraan èn de aftapkraan vrijkomen.
Draai uw hoofdkraan enige keren goed open en dicht, zodat eventuele aanslag van het
rubber losgaat.
2.
Sluit uw hoofdkraan, open de kraan in uw huisje, laat de druk van het water weglopen;
wacht even totdat er geen water meer uitkomt, laat de kraan open en plaats er een bakje
onder. Is het bakje de volgende morgen leeg, dan heeft u een goede hoofdkraan.
Maar, staat er water in dat bakje, dan lekt de hoofdkraan. Indien dit het geval is, kunt u
een briefje met uw tuinnummer in de brievenbus van Dick Paulisse, tuin 79, doen.
3.
U sluit het water definitief af: Sluit dus de hoofdkraan!
Vergeet niet om de aftapkraan bij de hoofdkraan - indien aanwezig - ook te openen om
de leiding leeg te laten lopen. Als er geen water meer uit de aftapkraan komt, blaas dan
de leiding door en sluit de aftapkraan zodat er geen vuil grondwater in de leiding kan
komen. Dek de kranen in de waterput af met tempex of een vuilniszak met stro zodat de
vorst de kranen en watermeter niet kan beschadigen.

Let op: Eventuele schade en herstelkosten zijn voor rekening van de tuinder!!!

Op zaterdag 28 februari 2015: OPEN!, dan gaat het water weer op de
tuinen. Wilt u deze data van af- en aansluiting in uw agenda noteren?

Dick Paulisse, tuin 79.



4

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Op zaterdag 17 mei 2014 zijn er op de stekjes-ruilmarkt
aan 21 kinderen zonnebloemplantjes uitgedeeld.
Op zondag 17 augustus zijn die zonnebloemen opgemeten.

Onder het genot van een kopje koffie en een drankje en
voor de kinderen limonade en een ijsje hebben we om 16 uur
in de kantine de prijswinnaars bekend gemaakt; dit was
héél gezellig!

Helaas waren sommige prijswinnaars wegens vakantie niet aanwezig.
De eerste prijs was voor Iker Gonzalez met 3.15 mtr. bloemsteelhoogte!
De tweede prijs was voor Julian Blok met 2.94 mtr.
De derde prijs was voor Jorrit Eikema met 2.92 mtr.

We willen even een compliment geven aan de verzorgers van de zonnebloemen,
want die zagen er goed uit!!!
We hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen!

Groetjes Sonja,Engel, Annie
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KERSTMARKT 2014

Dit jaar gaan we weer een gezellige kerstmarkt organiseren.
We doen dit op zondag 14 december van 10–16 uur in de Westring.

Verschillende stalletjes zijn er te bewonderen:
- Een grote stal met tweedehands kerstartikelen.
- Boeken voor een klein prijsje.
- Onze imker is weer aanwezig met heerlijke producten.
- Handgemaakte prachtige kaarten.
- Een stalletje met eigengemaakte keramiek en kunst.
- Mooie kerststukjes voor een klein prijsje.
- Een tombola met vele mooie prijzen!
- Een knutseltafel voor de kinderen om een kerststukje

voor thuis te maken.
Er is warme chocolademelk en warme glühwein,
ook ontbreekt de erwtensoep niet!
Dus loop gezellig bij ons binnen: vanaf 10 uur - 16.00 uur
Tot zondag 14 december !
De Activiteitencommissie.
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VERENIGINGSGEVOEL

OP SLOT - Beste Tuinleden,
Zoals eerder is aangekondigd gaat de hoofdpoort en de
wandelpoort ernaast bij het 1e parkeerterrein op slot. We
hopen op deze manier inbraken en vandalisme op ons
tuinencomplex te beperken.

Met ingang van zondag 30 november
- de dag waarop ook het water zal worden afgesloten –
dient u bij het verlaten van het complex de 1e poort af te sluiten!
Dit geldt uiteraard ook voor de poort van het 2e en 3e parkeerterrein.
Wie later weg gaat dan 16.00 uur kan zélf de poort openen en sluiten, ook al staat
er nog een andere auto geparkeerd ! De sleutel past op alle poorten.

Als u nog geen sleutel besteld heeft, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen met
een e-mail of met een briefje in de brievenbus van het bestuur ?
De sleutel kost € 5,00.
Nel Paulisse, secretariaat.

WEBSITE van onze JAN VROEGOP: www.janvroegop.nl
Tegenwoordig hebben we bij Jan Vroegop een vernieuwde website.
Onze nieuwe webmaster Hans Holtmaat (tuin 92) gaat deze verzorgen.
“Iedereen die denkt wat leuks of interessants over ons tuinencomplex te melden
te hebben, kan mij mailen en ik zal het op de site zetten”.

Met vriendelijke groet,
Hans Holtmaat, hansholtmaat@gmail.com

--------------------------------------------------------------------
[Advertentie]

Nederlands als eerste of tweede taal (NT1/NT2) – Dutch as a second language

GECERTIFICEERD DOCENT  NT2:
- geeft les, training, coaching  voor de Inburgering (niveau A2) of het Staatsexamen-I (B1)
- geeft les of bijles voor verbetering van het (zakelijk) Nederlands
- corrigeert, redigeert geschreven Nederlands in brieven, reclame e.d.

- biedt hulp bij het opstellen van uw CV, geeft advies m.b.t. sollicitatie
- specialismen: administratief, technisch, tuinbouw

- steuntalen: Engels, Frans, Duits, Turks
- werkgebied: regio Noord-Holland

Draisma, kantoor & onderwijs
A: Perim 15, 1503 GA  Zaandam M: 06 – 29.36.55.37 E: aldra48@hotmail.com
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ALGEMEEN WERK, 14-11-2014

Het jaar is bijna om en het Algemeen Werk is gedaan. 2,5 ha groen geeft heel wat
onderhoud. Naast het gewone onderhoud hebben we een aantal extra taken
opgenomen. Dit jaar hebben wij regelmatig gewerkt aan het schoonmaken en
schoonhouden van de randen van parkeerplaats 2 en 3. Het is de bedoeling dat wij
deze randen de komende tijd met insectvriendelijke planten gaan inzaaien en
beplanten. Van een aantal tuinders hebben wij al wat stekken aangeboden
gekregen en geplant. Ook zijn er ca. 600 bloembollen geplant. Een ingezaaid
proefstukje op het talud van de greppel aan het begin van de Wilgenlaan achter
tuin 100 ziet er voor het komende jaar veelbelovend uit. Op dit moment staan er
nog steeds bloemen in bloei en op een zonnige dag vliegen er nog steeds bijen op.

Dit jaar hebben wij in het voor- en najaar, met tuinders van het complex
Westzanerdijk, onze gezamenlijke greppel gedregd (achter de tuinen 119 - 125).
Eén tuinlid had een aantal dregkorven gemaakt zodat er nu ook echt bagger kon
worden geschept.

Op 8 november zijn we begonnen met het invlechten van takken in de onderdijk.
We proberen zo – met de bestaande Meidoorn-haag een moeilijk doordringbare
haag te vormen. Wij hopen dat deze haag ons ook wat bescherming tegen
indringers geeft.

In de loop van het jaar is de ruimte die achter de schooltuintjes ligt (het zgn.
rommelhok) door de maandagochtendploeg tot compostruimte omgetoverd. Het is
de bedoeling dat het als ruimte dient voor afvoer van verteerbaar materiaal van
de schooltuintjes èn het materiaal wat we met het Algemeen Werk ophalen. Op
onze vernieuwde website (http://www.janvroegop.nl) is hier een kleine reportage
van te zien.

Het was een leuk jaar en het is goed zo regelmatig met elkaar te werken.
Ed Beerepoot (tuin 110).
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WAAR BLIJVEN DE DIEREN als het WINTER wordt?

Hommels gaan naar de hommelhemel. Er wordt niet meer voortgeplant, ze laten
wel een aantal zwangere koninginnen achter, maar de rest gaat dood.
Voor wespen en bijen idem dito: koninginnen blijven achter, de rest gaat dood.

Alleen de honingbijen kruipen dicht tegen elkaar aan, nemen af en toe een hapje
honing en door met de vleugels te trillen, blijven ze nog enigszins warm. Als de
temperatuur boven de 8 graden komt, vliegen ze uit, ledigen hun darmen en gaan
weer aan het werk.

Vlinders zorgen dat er voldoende eieren of zelfs al
poppen zijn vóórdat ze zelf dood gaan. De poppen
liggen tussen oud blad en in de grond. De grotere en
sterkere vlinders zoeken een rustig plekje op, bij
voorkeur in een schuur of VLINDERKAST en vouwen
hun vleugels samen en houden zich koest. Hun aderen
zijn gevuld met alcohol, je reinste antivries. Dat
hebben ze gemaakt van het laatste rottende fruit.
En atalanta’s? Die gaan massaal naar Spanje.
Net mensen…

Spinnen overleven een winter zoals die van afgelopen jaar met gemak. Wel zorgen
ze altijd voor nageslacht, want je weet maar nooit. Stevig ingepakt in vele lagen
spinsel, bestand tegen regen, kou en vogels wachten de eitjes op warmere dagen.

Slakken kruipen weg. In de put van de watermeter of onder de tuinhuisjes.
Huisjesslakken maken hun huisje dicht met ingedroogd slijm en liggen in een
kluwen bij elkaar. Daar loert de zanglijster dan weer op, hij slaat de huisjes stuk
op een steen en smullen maar!

Padden, kikkers en salamanders gaan in winterslaap. Koud en stijf zitten ze
onder een stapel dakpannen, tussen het haardhout, in de composthoop.
Groene kikkers blijven in de sloot, diep in de prut.

Vogels trekken weg, zwaluwen, spreeuwen, de meeste insecteneters. Allemaal naar
het zuiden. De exemplaren die je in de winter tegenkomt, zijn dan ook vakantie-
gangers uit Rusland, Polen en Scandinavië, die het hier lekker ‘warm’ vinden!
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Blijvers zijn de zoogdieren, eekhoorns,
egels en vleermuizen. Ze redden zich
- met een dikke vacht - uitstekend.
Egels doen een winterdutje in een
takkenhoop of onder de composthoop.
Vleermuizen slapen in koude bunkers,
koude ijskelders en de mergelgroeven.

Maar bij superzachte winters kan het allemaal anders zijn.

Dus, de moraal van dit verhaal :
Ruim de tuin pas in het voorjaar op,
als álle dieren wakker zijn !!!
Laat bladeren liggen, leg snoeihout op een
fikse stapel en rommel niet te veel in de grond.
Laat ze lekker rusten…..
Want wat is een tuin zonder al deze diertjes?
Manja, tuin 41

PAARDENMEST
Beste tuinders,
We hebben een adres gevonden waar we paardenmest kunnen ophalen.
Het is verse mest, dus het kan niet direct verwerkt worden, maar het mag nu wel
bij de fruitbomen en de rozenstruiken. En wat ik zelf graag doe, is de
composthoop nu met de paardenmest afdekken, dan heb je in het voorjaar hele
mooie bemeste compostaarde. Als je interesse hebt, graag een briefje met
je naam + je telefoonnummer èn het aantal kruiwagens in onze postbus doen.
Want als er genoeg animo is, gaan we weer een aanhangwagen halen.
De kosten zijn € 1,00 per kruiwagen.
Opgeven bij: Ram: tuinnr. 21 of Annie: tuinnr. 124

De Redactie van Jan Vroegop:
wij zetten onze wekker al op
eind februari 2015, want dan
komt de eerstvolgende
Vroegopper weer uit!
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Zeg het met BLOEMEN !
Een groep Zweedse kornoeljes, schuimde onder
aanvoering van een Dieffenbachia de straten af,
op zoek naar een paar gewillige Madeliefjes.
Ze zongen "de beuk erin", vielen dronken van de
Jeneverbes, laveloos in de Brandnetels, maar
richtten verder geen Nachtschade aan.

's Morgens vroeg liep er een Wandelende Jood door het dorp en die vond
onder een Pantoffelplant een Venusschoentje. Verschillende
Vrouwentongen vertelden hem, dat het behoorde aan Susanna-met-de-
mooie-ogen. Toen hij haar ontmoette en zijn Monnikskap afzette, vonden
verlangende blikken bij haar Ogentroost. Hij zei: "Vergeet-mij-niet" en
vervolgde zijn weg langs de loofbomen.

Toen de Dieffenbachia dit hoorde, blies hij op zijn Trompetlelie en ging met
zijn Wildemanskruid op zoek naar het Vlijtig Liesje. De Wandelende
Jood, die een echte Brave Hendrik was, plukte net voorbij de
Tiengebodenplanten een Sleutelbloem en keerde in Hondsdraf terug naar
dit liefelijk wezen in haar Vrouwenmantel. De Dieffenbachia en zijn Wilde
Wingerds bekogelden hem met Granaatappels en wilden hem net een
Knolbegonia verkopen, toen de Wandelende Jood, die zijn Riddersporen
dik verdiend had, hen met zijn Berenklauwen versloeg en verjoeg naar een bos
vol Venijnbomen en Treurwilgen.

Susanna-met-de-mooie-ogen was er onrustig van geworden, maar onze
Brave Hendrik bracht haar met Valeriaan weer tot kalmte. De volgende dag
gingen ze een Boterbriefje halen. Margriet was haar getuige en Wilde
Bertram de zijne. Susanna-met-de-mooie-ogen droeg een Bruidssluier
met Passiebloemen. De Brave Hendrik gaf haar zijn ring met het
Salomonszegel en speelde 's avonds Bitterzoet op zijn Viooltje.
In het Lievevrouwenbedstro lagen zij op Rozen. Susanna-met-de-mooie-
ogen toonde hem haar Maagdenpalm en samen plukten zij Slaapkamergeluk.
Toen buiten de Pinksterbloemen bloeiden, lag er binnen een
Kindje-op-moeders-schoot.

Ontvangen via Ab Eenhoorn, tuin 89.
Geschreven door Klaasje. Bron: Fuchsia weelde, orgaan van regio 9 Noord-Holland-Noord van de NKvF
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DE  SCHOOLTUINEN
Openbare Basisschool de Dijk-west wil volgend voorjaar graag weer met
25 kinderen van groep 6/7 gebruik maken van de schooltuintjes.
De tuintjes liggen inmiddels klaar om gefreesd te worden. Voor de begeleiding
even een pas op de plaats, maar voor je het weet, dient het voorjaar zich alweer
aan. Binnenkort gaan we plannen wat er gezaaid gaat worden en worden die zaden
besteld.

U heeft ons vorig jaar ruimschoots voorzien van de Dekamarkt-zaadjes en daar
gaan we ook dankbaar gebruik van maken! Met de opbrengst van de uit onze winkel
door u gekochte courgettes van de schooltuintjes hebben we een práchtige
slangenwagen kunnen aanschaffen en was er nog geld over voor een goede
snoeischaar!

OPROEP: om de kinderen nóg beter te kunnen begeleiden, zou het heel fijn zijn
als er nog een paar handen van enthousiaste tuinleden willen meehelpen.
Het gaat om één uur per week op de maandagmiddag.
Opgeven bij: Nel Paulisse, tuin 79

NAMENS vtv JAN VROEGOP
Wenst de commissie Lief & Leed alle tuinders en hun familie

hele Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar !
Een heel goed 2015 met veel tuinplezier !

Ook prettige Kerstdagen en een heel goed 2015 gewenst
aan alle donateurs en adverteerders !

Commissie Lief en Leed,
Janna Helversteijn en Tiny Heistek.
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Drie Zomers Lang

In Juli 2012 ging mijn lang gekoesterde wens in vervulling: een eigen moestuin!
Ik was inmiddels minder gaan werken; de jongens waren “op hun eigen”. Nadat ik op een
dag mezelf eindelijk had ingeschreven, bleef ik regelmatig bij Nel en Ram polsen, en ben
ik op de kennismaking gekomen. Moet ik wel eerlijk vertellen dat ik puur voor werk had
verricht. En dat zit zo: als trainingsrondje wil je wel eens wat anders proberen. Dus langs
de dijk over de paden van Jan Vroegop, goed voor de voetjes, zand- grind- en
schelpenpaden. Mooi ook die rotonde en dan uitlopen langs de ‘tointjes’.

Zo kom je nog wel eens een tuinster tegen, mooie tuin heeft u, enz. Ik zei tegen haar dat
deze laan me wel aanspreekt en de tuinen op deze manier zo naast elkaar. Die mevrouw
(Ria van Dijk – fijne ‘buuf’ inmiddels) wist me te vertellen dat tuin 120 in een procedure
verwikkeld was. Waarschijnlijk zou deze eigenaar geroyeerd worden maar men moest de
rechtszaak afwachten. Nou, ik naar Nel en of ik de tuin mocht zien, want ik had het alleen
nog vanaf het pad bekeken. Manlief moest ook meekijken (hij moet timmeren). Je moest
het met een bepaalde blik bekijken, het was al een tijd niet opgeruimd en schoongemaakt,
de rest zal ik u besparen. Wij zagen het wel zitten, al bleek later dat de verkoper de
hoofdprijs wilde. Nu werk ik bij Sport en Recreatie van de gemeente Amsterdam en deels
in een zwembad, dus ik ken heel veel mensen. Laten die nou voor mij een rapportje willen
opstellen. De één is schilder, de ander brandweerman en de derde m’n tuinvriend en
loopmaat Nico. Volgens Nico moest ik geld toe krijgen, zo moedig vond hij ons! Maar Theo
en ik zagen het zitten en wachtten rustig af.

Toen ik op mijn fietsje even kwam buurten, kwam Nel uit haar kantoortje: kom op meid,
de tuin is voor jou! Alleen nog even tekenen en ik kreeg de sleutel. Wat was dat mooi, al
was de zomer al aardig begonnen en zou ik nog drie weken weggaan op de motor; zo lang,
wat eigenlijk nog nooit eerder is gebeurd. Ik heb hem (!), juichte ik naar manlief en
kinderen, zo blij als blik was ik! Nou, dan begint het opruimen, soppen en het regelen van
water en elektra bij Dick Paulisse. Dick die altijd zonder morren voor iedereen klaar
staat. Hij verschafte ons de toegang met een schroefboormachine daar het slot door een
inbraak onklaar was geraakt.

Laatst heeft hij mij nog uit een benarde
positie gered, toen ik mezelf had
opgesloten in mijn tuinhuis; leve de
mobiele telefoon waar ik altijd zo tegen
was! Wat was ik blij dat hij/Dick opnam
en kwam om mij te helpen, super!
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Terug naar mijn tuintje: we gingen samen aan de gang: opruimen, want dat vinden we
belangrijk. In de ‘troepen met troep’ kan je niet werken. Ik heb wat keren met afval
naar de gemeente gereden en de gevulde koeken helpen altijd voor de mannen!

Ik had het geluk dat mijn zoon en zijn vrouw een nieuw huis kregen, zodoende kwam ik
aan een bank en een mooie eethoek en het paste mooi in het geheel.

Het eerste jaar was het even aftasten.
Een nieuw terras aanleggen en het tweede jaar een nieuw dak. Dat was nog een hele klus,
het was snikheet die dagen, Theo zakte half door het dak, hij was halverwege en riep
ineens: ‘Liesbeth, waar ben je?’. Ik zat eerst op de bank, maar stond inmiddels op een
tuinstoel. Hij dacht, grut nu heeft zij die gipsplaat op haar kop gekregen. Hadden we
Joop gewekt, die kwam op het lawaai af, die kwam even kijken of er geen doden gevallen
waren. Gelukkig konden we er samen om lachen.

En dat doe ik nog steeds, want wat heerlijk zo’n plek en maar 3.6 km van mijn huis!
Zelfs nu het weer minder wordt, voel ik me rijk met mijn ‘tointje’!
”Raik Hé” heb ik mijn kleine domein gedoopt. (Wordt vervolgd…)

Groet, Liesbeth (tuin 120)

------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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COMPOSTEREN

Inleiding
Elke dag worden er overal in Nederland massa’s afvalcontainers geleegd die vol
zitten met prachtige compostgrondstof. In principe kun je al het organische afval
laten verteren. Echter, het ene soort afval verteert veel sneller dan het andere
soort. Ook de toepassing van de compost telt mee. Wil je mooie compost om in de
tuin te gebruiken dan moeten er geen grote, onverteerbare brokken tussen zitten.
Als de compost bijproduct is en de áfvalverwerking voorop staat dan geeft het
niet als er onverteerbare stukken tussen zitten, gewoon een kwestie van langer
laten verteren.

Een goede plek
Een prima plek voor de composthoop is in de schaduw. Daar droogt de hoop niet
snel uit en bovendien is zo’n plek minder “zonde” van de tuin dan een zonnige plek.
Ook is de bereikbaarheid iets om over na te denken. Wil je makkelijk met een
bakje keukenafval erheen lopen? Om niet voor ieder slablaadje heen en weer te
lopen, kun je ook een pedaalemmer reserveren. Moet je er met een kruiwagen
kunnen manoeuvreren? Hoeveel ruimte wil je er omheen hebben om de hoop om te
zetten of om een tweede hoop te maken? Een andere keuze kan zijn om de hoop
niet in het zicht te hebben of naast het terras. Een beukenhaagje of een rek met
klimmers onttrekken de composthoop aan het oog en aan de zon als een
schaduwrijke plek niet voorhanden is.

Vat of hoop
Het gemakkelijkste in gebruik is een compostvat. Zo’n vat is soms
voordelig aan te schaffen via de gemeente, ook worden ze wel
aangeboden op Marktplaats. Vooral in een kleinere tuin heeft een
vat voordelen, zeker als de buurt van “netjes” houdt, het afval is
niet zichtbaar en het vat zelf is onopvallend donkergroen. De
bodem bevat gaatjes voor de luchttoevoer; om ervoor te zorgen
dat deze niet dichtslibben, kun je de bodem het beste met takken bedekken.
Daarop kan begonnen worden met het eerste afval, liefst flink gevarieerd.
In plaats van een vat is een hoop in de open lucht ook prima, hooguit wordt het te
breed en rommelig. Een vierkante bak van bijv. 1x1m van gaas of planken voldoet
ook goed. Om de hoop om te zetten is het handig als gaas of planken aan een kant
verwijderd kunnen worden. Als er twee bakken naast elkaar staan kan de verse
compost na een jaar omgezet worden (gekeerd eigenlijk) naar bak 2. Dan kan de
hoop met rust gelaten worden en wordt het verse materiaal weer in bak 1
verzameld. De vertering gaat in de open lucht trouwens sneller dan in een vat.
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Het prille begin
Is eenmaal de plek uitgekozen en een vat of bak geïnstalleerd, dan begint het
echte werk. Vooral bij de start is het belangrijk aandacht aan de opbouw te
besteden. Een laag takken op de bodem zorgt voor de aanvoer van lucht. Dan kan
een eerste laagje keukenafval aangebracht worden, afgewisseld met een laagje
tuinafval. Om het omzettingsproces goed op gang te krijgen, is het handig om een
emmertje compost uit een goed werkende hoop toe te voegen. In deze ent zitten
de juiste micro-organismen die de beginnende hoop nodig heeft. Dure compost-
starters zijn dan overbodig. Is er geen ent aanwezig, dan kan er ook af en toe een
schep aarde uit de tuin overheen. Hier zitten ook enige micro-organismen in om
het proces op gang te helpen. Vervolgens kan het afval in laagjes drogen en moet
je er niet teveel nat opdoen. Dat kun je bereiken door afval eerst te laten drogen.
Houd de succesfactoren in de gaten, dan gaat het proces grotendeels vanzelf.

Succesfactoren:
1. Gevarieerde samenstelling; 3. Niet te nat of te droog;
2. Voldoende lucht; 4. Geen grote stukken afval.

Omzetten en gebruiken
Als de hoop goed functioneert, is de compost na een jaar goed voor gebruik. Met
twee bakken is het prettig werken. Schep de bovenste laag niet- en halfverteerde
compost over in de tweede bak. Schep vervolgens de verteerde compost eruit en
gebruik die in de tuin. In de tweede bak kan de onverteerde compost rijpen en in
de eerste bak wordt weer een nieuwe hoop gestart. Zo wissel je af. In een
compostvat is het wat lastig werken. Onderin kan de rijpe compost eruit geschept
worden. De rest wordt verzameld en komt op de bodem te liggen. Hierop komt het
nieuwe afval. Zelf vind ik het omzetten van de composthoop een mooi winter-
karweitje. Je hebt geen last van geurtjes en je blijft er warm bij. Ook het
uitstrooien van de compost kan prima ’s winters gebeuren.

Problemen
Eigenlijk zijn de problemen die kunnen ontstaan grotendeels terug te voeren op
het niet voldoende in de gaten houden van de succesfactoren. Als de samenstelling
te eenzijdig is, dan zal het verteringsproces vertragen en is de kans groot dat er
stinkende, onverteerde plakken ontstaan. In die plakken kan onvoldoende zuurstof
toetreden, dat geeft de stank.
Als het organische materiaal te nat is, dan kan daar ook geen zuurstof bij komen,
de ruimte voor zuurstof is ingenomen door het water. Ook dat geeft plakkerige,
stinkende troep. Te droog is ook weer niet goed. De ‘werkers’’ in de compost,
zowel de micro-organismen (o.m. de schimmels) als de ongewervelden zoals
regenwormen en pissebedden zijn erg gevoelig voor uitdroging.
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Als het materiaal te droog is, zullen ze proberen om diep weg te kruipen en anders
gaan ze dood. In te droog materiaal komt de vertering dan ook maar slecht op
gang. Een gieter water erbij, doet dan wonderen.
Bij de grote stukken duurt het lang voordat het verteerd is en dat levert compost
op met veel halfverteerde brokken. Verklein grote stukken daarom eerst. Bij deze
hele lijst lijkt het alsof composteren een goocheltruc is, waarbij er om de
haverklap iets misgaat. Dat is echt niet aan de orde. Als de succesfactoren
nageleefd worden, dan is het een eenvoudig en prachtig proces om groenteafval te
zien veranderen in mooie, korrelige compost die naar aarde ruikt. Als dat geen
chemie is!

Wat mag WEL op de composthoop:
- eierschalen, liefst fijngeknepen (kalk - versnelt de vertering en maakt

voedingsstoffen beter opneembaar voor de plant)
- groente- en fruitafval
- koffiefilters, theezakjes
- afval van konijnenhokken, gras etc. met kleine beetjes tegelijk.
- idem met onkruiden
- tuinafval b.v. bloemenstengels, eventueel verkleinen
- afwisseling tussen groen (keukenafval) en bruin (tuinafval) aanbrengen.

Wat ‘liever’ NIET:
- Gekookte etensresten (die trekken ratten aan)
- Schillen van citrusvruchten en grote hoeveel

brood (er kan dan schimmel gaan groeien)
- Snoeiafval (is meestal te dik en te groot)

Wat ‘beslist’ NIET:
- Aardappelschillen, koolstronken ( hierin kunnen schimmels zitten die bijv.

aardappelziekten kunnen veroorzaken)
- Wortelstokken van beruchte planten zoals kweek, zevenblad en heermoes.

De kans dat ze niet doodgaan maar met de compost opnieuw verspreid worden,
is zeer aanwezig!

- Vlees- en vis resten (gaan stinken)
- Frituurvet enz. remt vertering en blijft als een vieze klont aanwezig.

Compostpersoneel
In de composthoop zitten ontelbaar veel diertjes en onzichtbare organismen die
met elkaar het proces van steeds kleiner maken en omzetten voor hun rekening
nemen. Als je de bovenlaag van een lekker werkende hoop omwoelt, vallen de
belangrijkste werkers al snel op: het zijn de regenwormen.
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Het is een iets kleinere soort (Eisenia fetida) dan de regenwormen
die in de volle grond leven (Lumbricus terrestris).
Zij eten van het grove organische materiaal en maken het fijn.
De uitgescheiden wormenmest kan door kleinere organismen verder
verteerd worden. In de composthoop leven enorme kluwens wormen.

Ook pissebedden leven massaal in deze hoop. Ook zij eten van het
plantaardige materiaal en werken zo mee aan de verkleining en
vertering. Pissebedden horen bij de kreeftenfamilie en hebben
geen longen maar kiewen. Vandaar dat ze in een vochtige omgeving
moeten leven. Verder zitten er nog massa’s mijten (een spinachtige)

en springstaarten in. Schimmels en bacteriën zorgen voor het omzetten van het
verteerde afval in voor de planten opneembare voedingsstoffen. Zo wordt het
afval door opeenvolgende organismen van groot naar klein omzet.

Ongedierte
In de composthoop heerst een behaaglijk klimaat en kruipen allerlei diertjes rond.
Geen wonder dat het gemakkelijk andere dieren aantrekt dan het eigenlijke
compostpersoneel.
Spitsmuizen bijvoorbeeld, zij zijn onschuldig en
komen af op de temperatuur en de regenwormen.
De composthoop is hun geliefde
overwinteringsplek. Het zijn echte insecteneters
en ze komen niet in huis. Ook echte muizen zoals
de bosmuis en huismuis komen op de composthoop
af. Als er veel zijn, kunnen ze soms in de herfst
ook in huis belanden. De geur van een poes en de
etenswaren goed opbergen zijn vaak voldoende om
overlast binnen de perken te houden.
Van ongedierte kun je bij een egel niet spreken, ze houden graag in deze hoop hun
winterslaap vanwege de aangename en constante temperatuur; bovendien, als hij
even wakker wordt: ontbijt op bed!
De enige dieren die echt overlast bezorgen, zijn de ratten. Ook zij vinden een
gedekte tafel in de composthoop. Vooral de gekookte etensresten zijn in trek.
Het valt niet mee om ratten buiten de composthoop te houden. Fijn gaas
(dubbeltjesgaas) kan helpen, maar moet dan ook wel op de bodem liggen.
Daarnaast moeten deksel en luchtopeningen ook ontoegankelijk zijn. Vaak zijn
ratten zo inventief dat ze toch nog een opening vinden. Op plaatsen waar overlast
door ratten speelt, is het daarom beter om gekookte etensresten af te voeren in
de groene container. Om onrust te stoken kan de hoop ook een keer extra
omgezet worden, dat maakt de hoop ook minder aantrekkelijk voor ongedierte.

Groentje AVVN
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Het bestuur van Jan Vroegop nodigt u uit
voor een

NNIIEEUUWWJJAAAARRSSRREECCEEPPTTIIEE
op zzoonnddaagg 1111 jjaannuuaarrii 22001155 van

14.00-16.00 uur

Alle leden met hun gezin zijn van harte welkom in
ons verenigingsgebouw “de Westring”

voor een hapje en een drankje.
Een mooie gelegenheid om elkaar in de zo “stille”

tuinperiode weer te ontmoeten en kennis te
maken met andere tuinleden.
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