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Van de voorzitter
‘Maart roert z’n staart’
Zelden is deze boerenwijsheid en/of
cliché zo bewaarheid geworden als de
maand maart van het jaar 2018.
Na de zachte winter deed maart
werkelijk van zich spreken door de
ongekend ijskoude winden die diep in
de morgen maar ook overdag het leven
er niet aangenamer op maakten.
De ermee gepaard gaande vorst van
min 7 of min 8 graden verwelkomen wij
als kleiboeren natuurlijk van harte.
Immers de stugge plakken omgespitte
klei veranderen van structuur door de
onttrekking van het water en vallen uit
elkaar. Dit principe is van toepassing bij
spitten.

Voor het toenemende aantal leden met
vakken die niet spitten en derhalve de
grond niet keren maakt het niet zoveel
uit. De bovenste uiterst vruchtbare
teeltlaag wordt goed beschermd tegen
de vorst door de aangebrachte mulch,
champignonmest en compost.
Het effect op het bodemleven was
uitermate goed te merken bij het poten
van de aardappelen. Op 26 maart
merkte ik tot mijn verbazing het grote
aantal regenwormen op. Een goede

indicatie hoe het met het bodemleven
gesteld is.
Reden om eens wat nader in te gaan op
de regenworm. Zie artikel in deze
uitgave.
Lente
De lente, voor menig volkstuinder het
mooiste gedeelte van het jaar, kan elk
moment losbarsten.
Op ons complex en ongetwijfeld ook
elders loopt dan het parkeerterrein weer
vol, immers iedereen heeft grote haast
om te gaan zaaien of het opgekweekte
plantgoed in zijn tuintje uit te planten.
Doe kalm aan. Het seizoen is nog lang
en de kou kan nog onverwacht
toeslaan. In ieder geval alles toedekken
met vliesdoek o.i.d. Te verkrijgen bij de
inkoopcommissie. Er zijn talloze sites
met tips en weetjes over alles wat het
zaaien en planten te maken heeft.
Kijk op onze eigen site
www.volkstuinderswaalwijk.nl op
‘Ledenpagina’ en daarna op
‘Interessante links’ voor mooie sites en
blogs over het het mooie gebeuren
binnen de vereniging en op het
complex. Trouwens, kijk ook regelmatig
op ‘Nieuws’ want Marion post hier
regelmatig interessante zaken over de
vereniging.
Groene stroom
In bestuurlijke zin ronden we het
afgelopen jaar af op de algemene
ledenvergadering. We kijken terug op
het afgelopen jaar in financiële en
bestuurlijke zin en kijken vooruit naar de
plannen en projecten voor het lopende
jaar. Een zaak staat vast: het
binnenhalen van de elektriciteit was een
zaak van de lange adem, maar ten tijde
van lezen moeten Enexis de zaak

aangesloten hebben. Geduld loont
derhalve.Op dit moment zijn we bezig
met het kiezen van een
energieleverancier. Deze moet aan
twee voorwaarden doen: goedkoop zijn
en groene stroom leveren.

Wij wensen iedereen een voortreffelijke
aanloop naar een mooi tuinseizoen.
Met vriendelijke tuingroet,
Jac Claasen, voorzitter

Inkoopcommissie
Openingstijden container van de inkoopcommissie:
U kunt uw producten voor de tuin kopen als er een lid van de inkoopcommissie op
de tuin is. Zij zijn bereid u te helpen, door de container te openen maar ook voor
advies over de artikelen.

Tom van der Schans Piet Langermans
Tuinnummer 14
Tuinnummer 26

Piet van Geenen
Tuinnummer 12

Tiny Pulles
Tuinnummer 25

Verschillende soorten wormen
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De regenworm
Een flinke bui en ze komen massaal
naar boven. Dat verklaart ook meteen
hun naam. Maar een regenworm is niet
‘gewoon’ een regenworm. Volgens Van
Eekeren zijn er alleen in Nederland al
achttien verschillende soorten. Om het
overzichtelijk te maken zijn ze verdeeld
in drie groepen: de strooiselbewonende
regenworm, de bodembewonende
regenworm en de pendelaar. “De eerste
groep bevindt zich in het bovenste deel
van de grond tot tien centimeter diepte,
de tweede groep zit daaronder tot zo’n
veertig centimeter en de pendelaar
maakt verticale gangen tot wel drie
meter diep.”
Pendelaars
Voor het Louis Bolk instituut, een
internationaal kennisinstituut voor
duurzame landbouw en voeding, deed
Van Eekeren onderzoek naar de
functies en het nut van regenwormen.
Daaruit kwam naar voren dat vooral de
aanwezigheid van pendelaars van
essentieel belang is voor een goede
bodem. “Door gangen te graven tot diep
in de grond wordt de waterinfiltratie (de

afvloeiing van water, red.) verdubbeld.
Bovendien gebruiken bomen, planten
en gewassen de gaten om zich met hun
wortels in de grond te nestelen. Die
functies zijn door geen enkel ander
onderdeel van het bodemleven of met
kunstmatige bewerking over te nemen.
Kortom: regenwormen hebben heel
belangrijke en unieke functies voor een
bodem.”

Bodembewoners
Deze wormen hebben aan bovenzijde en
onderzijde eenzelfde grauwe kleur. Ze
eten ook grond en zijn belangrijk voor
de bodemstructuur en de binding van
humus aan kleideeltjes.

Maar ook de bodembewonende en
strooiselbewonende regenwormen zijn
van grote waarde voor wateropname.
“Die zorgen ervoor dat de bovenste
laag wordt losgemaakt, waardoor het
water ook beter de bodem in kan.”
Op een gemiddeld melkveebedrijf
maken regenwormen zo’n vijftien
procent van het hele bodemleven uit.
Per hectare grond komen één tot tien
miljoen regenwormen voor. “Als het
gaat om pendelaars kunnen die gangen
wel tien tot twintig liter water per
vierkante meter opvangen”, zegt Van

Eekeren. "Dat betekent dat een hectare
landbouwgrond op korte termijn wel
tweehonderdduizend liter water (twintig
millimeter regenval, red.) kan bergen in
wormengangen.
Die wateropname is niet alleen
belangrijk om overstromingen te
voorkomen. Doordat overtollig
regenwater niet via oppervlaktewater,
maar via de grond wordt afgevoerd,
kunnen de voedingsstoffen die het
water rijk is tot diep in de bodem
komen. Daarnaast zorgen pendelaars
voor goede wateropslag voor de regen
die in de winter valt. Hiermee wordt
verdroging en uitsterving van wortels in
de zomer voorkomen.
Bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/
koester-onze-regenwormen/

Pendelaar

Ook deze wormen zijn aan de
bovenkant rood en aan de ond
erkant
grauw. Ze zijn groot en de
belangrijkste soort: lumbricus
terrestris
heeft een platte staart.
Deze wormen leven hun hele leve
n in
eenzelfde verticale gang. Die
gang kan
dan dienen als afvoer van ove
rtollig
regenwater, aanvoer van lucht
en
op de
wanden van de gang ontwik
kelt zich
een actief bodemleven.

Moestuin Poëzie
Een gedicht van F. Starik ingezonden door Gerard van Mierlo.
Al het zaad wordt door de vogels opgevreten
De kersen onrijp van de boom gestolen
De pruimen door wormen doorboord
Appels met zwarte vlekken aangestoken
Lieve vis in de vijver door een reiger vermoord
Er is niets voor mij over
Zelf iets oogsten, ik kan het vergeten
De slakken hebben zelfs de kool gegeten die ik helemaal niet lust
Ik zie de strijd en slaap gerust

Bijennieuws van Nelly
en Cees

De bijen van Nelly en Cees zijn goed de
winter doorgekomen. Het is een
schitterende zondagmiddag en de bijen
vliegen af en aan met gele en oranje
stuifmeelbolletjes aan hun poten. De
bijen halen in deze tijd de nectar uit de
bloesem van (fruit)bomen,
paardebloemen en voorjaarsbloemen
zoals narcissen en krokussen. Cees
heeft in de winter een nieuwe bijenkas
gemaakt, een zogenaamde Longhive
waar de honingkamer naast de
broedkamer zit in plaats van boven
elkaar. Nu zijn beide kamers makkelijk
toegangelijk en hoeft de honingkamer
niet eerst van de broedkamer getild te
worden. Zo kan Nelly ook makkelijker
controleren of het volk niet een tweede
koningin aan het maken is.

Dit zie je aan een grote dop op een cel.
Die van de koningin is groter omdat ze
groter is dan de andere bijen. De dop is
daarom makkelijk herkenbaar en lijkt op
een pindanootje. Wanneer er een
tweede koningin zou zijn is er een kans
dat de bijen gaan zwermen. Ze splitsen
zich dan op in 2 volken waarbij er één
de bijenkast verlaat. En dat wil Nelly
natuurlijk niet.
In de zomer verwachten Nelly en Cees
een tweede volk. Wie wil kan bij Nelly
een afspraak maken om een bijenkast
van binnen te bekijken en er uitleg over
te krijgen. Want het is een wondere
wereld de bijenwereld!

Hoe maken bijen honing?
De nectar wordt door de
honingbijen uit de bloemen
opgezogen en met de nectar in hun
de
honingzak vliegen ze terug naar
r
ove
dt
wor
kast waar de nectar
gedragen aan de werkbijen die er
op gaan kauwen. De suiker in de
nectar verandert daardoor in
glucose en fructose. De werkbijen
spuiten de nectar in de honingraten
en wapperen het met hun vleugels
droog zodat het op het laatst een
dikke stroperige honing is. Elke cel
t
van de honingraat wordt afgedek
s.
nwa
met een dopje bije

Boomplantdag
24 maart 2018

Bijzonder is dat bloemen en bessen
tezelfdertijd aanwezig zijn. Bovendien is
de plant van levensbelang voor
sommige vlinders: de spork is de enige
waardplant voor de citroenvlinder. Ook
de rupsen van het boomblauwtje leven
van zijn bladeren.

Onder fraaie weersomstandigheden
hebben zestien leden zich deze
zaterdag enthousiast ingezet om maar
maar liefst 100 kleine boompjes te
planten.
In het kader van het opfleuren van ons
complex wordt aan de westzijde een
bloemenmengsel ingezaaid in
de strook grond tussen de laurierhaag
en de scheidingssloot.
Aan de oostzijde doen we iets anders .
Daar zijn op deze dag de sporken of
vuilbomen planten.
De spork (Rhamnus frangula) is dé
ideale bijenstruik: bloeit van mei tot
september. En is daarmee meteen de
langstbloeiende struik van WestEuropa. Bijen zijn verzot op de vele
kleine bloemetjes. Ze halen er zowel
stuifmeel als nectar op. Vogels en
fazanten houden van de vele bessen,
die de struik maandenlang tooien.

Vele handen maken licht werk.
Zo ook hier.
Na een uurtje waren we klaar en werd
met gezinde pas de kantine opgezocht,
waar Nellie allerlei lekkers op tafel had
uitgestald. Na de koffie werd er
uitvoerig nagekletst en bleef het nog
lang onrustig in dit vertrek…
Iedereen bedankt voor zijn of haar
medewerking.
Jac Claasen

Het is lente!
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Phacelia tanacetifolia
Bijenvoer of bijenvoer
Een prachtige plant die ik gebruik als
groenbemester. Als er in de zomer of
de herfst een stukje grond vrij komt en
ik heb er geen andere bestemming
voor, dan is het tijd voor Phacelia. Ik
vind het een hele mooie plant,
prachtige blauwe bloemen die graag
en veel bezocht worden door bijen. En
zonder bijen geen bestuiving, en daar
moeten wij, tuinders, het toch wel van
hebben. Ik heb zelf geen tijd om van
plant naar plant te vliegen om voor de
voortplanting te zorgen. Daarnaast zou
een plant een landing van mij ook niet
overleven.
De Phacelia is geen familie van de
groente en andere planten die op de
tuin geteeld worden. Waardoor je er
geen rekening mee hoeft te houden in
de opeenvolgende teelten. Het bedekt
de grond waardoor er geen kostbare
voedingsstoffen uitgespoeld worden en
het onkruid wordt er door onderdrukt.
Alleen al daarom zou ik Phacelia
zaaien. Het wortelt ook niet diep

waardoor je de planten gemakkelijk er
uit trekt, als je het stukje nodig hebt
voor iets anders. Het vormt geen
wortelstokken of uitlopers, dus weg is
weg. Ik heb wel gemerkt dat als de
planten zaad gevormd hebben, er dan
nog wel wat opkomt. Maar het is
gemakkelijk te herkennen, ook als
kleine plant en je kunt het weer
gemakkelijk wieden.
Emelten en aaltjes leven er ook niet
graag tussen, dus weer een voordeel.
En het levert veel volume aan
materiaal, wat weer gunstig is om het
te verwerken in de composthoop.
Ik ga het deze week weer zaaien op
stukken die ik voorlopig niet nodig heb.
Kom over een paar weken maar eens
kijken op tuin 95.
Ad van Brunschot

De mol, een nuttige
lastpak
Mollen, de één vindt ze schattig, de
ander gruwelt ervan, maar zodra ze
huishouden onder het gazon en het
ene na het andere zwarte heuveltje
bovenop de egale grasmat
tevoorschijn toveren, is iedereen ze
liever kwijt dan rijk.
Het hebben van mollen in je tuin is
helemaal geen slecht teken. Het
betekent dat je goede grond hebt, niet
te nat en niet te droog, waar de mol
diep in kan graven en die bovendien
boordevol regenwormen zit. Bollen en
planten laten ze in principe met rust,
maar ze kunnen soms wel de grond
onder hun voeten weggraven,
waardoor toch schade ontstaat. Verder
kan een mol absoluut geen kwaad en
zijn ze zelfs bijzonder nuttig. Naast
regenwormen (die we het liefst zouden
houden) eet een mol namelijk ook
minder favoriete dieren, zoals slakken
en larven van (schadelijke) insecten.
Daarnaast doen ze aan
grondverbetering, beluchten de grond
en mixen humus uit de bovenlaag met
de diepere aardlagen.
Als er eenmaal een mol aan de slag is
gegaan in je tuin, dan lijkt het alsof er
geen einde komt aan zijn graafdrang,
maar het houdt écht een keer op. Als
de mol eenmaal klaar is met zijn
ondergrondse stelsel van gangen, is
het (voorlopig) afgelopen. Het enige
graafwerk dat een mol dan nog uitvoert
is wat onderhoud aan de gangen. Ook
’s winters, als de mol wat dieper moet
graven op zoek naar voedsel, kunnen
opnieuw molshopen ontstaan. Maar je
hoeft niet bang te zijn dat er meerdere

mollen komen, want het zijn erg
solitaire en territoriale beestjes die
geen andere soortgenoten in de buurt
dulden. Desondanks kan het driftige
graafwerk je flink op je zenuwen
werken, hoe graag je ook de natuur
zijn gang wilt laten gaan.

Van de nood een deugd maken
Je kunt natuurlijk vallen uit gaan
zetten, maar diervriendelijker (en beter
voor je eigen gemoedstoestand) is het
als je besluit om er niet wakker van te
liggen. Zo’n molshoop is misschien niet
zo’n fraai gezicht, maar je kunt er iets
heel nuttigs mee doen. Het omhoog
gewoelde zand kunt je namelijk
verzamelen om planten te kweken.
Omdat het van diep komt, is het
onkruid en ziektekiemen vrij en vormt
dus een uitstekende basis om te
gebruiken als zaai- of stekgrond.
Bron: Shera van de Wittenboer,
Wroeten.nl

Van de redactie
Clublad van, voor en door leden
Steeds meer medetuinders sturen foto’s en leuke stukjes in voor ons clubblad.
Wij hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Iedereen die iets leuks over zijn of
haar tuin te vertellen heeft, kan dat in dit clubblad plaatsen. Ook foto’s zijn
welkom. Inleveren kan via e-mail: info@berebeeld.nl of bij Jeroen Berendsen
tuinnummer 36.
Deze editie 17 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen, met bijdragen van Siem van veen, Ad van Brunschot,
Jac Claassen en Gerard van Mierlo.
De foto’s zijn gemaakt door Frans Linnenbank en Jeroen Berendsen.
Dit clubblad verschijnt 4 keer per jaar. In maart, juni, september en december.
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Volkstuinders Vereniging Waalwijk
De goede aarde
Weteringweg 31
5145 NN Waalwijk

Bestuur en correspondentie:"
E-mail:" vtvwaalwijkbestuur@gmail.com
Web:" "
www.volkstuinderswaalwijk.nl
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Hartelijk bedankt sponsoren!

