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Beste tuinders, 

Na de hitte is eindelijk de zo gewenste regen gekomen, wat is er gezwoegd en 

gewerkt om de tuin toch van voldoende water te voorzien. Het gieten was 

iedere avond weer een noodzakelijk iets als we toch wilden oogsten maar veel 

werk was het wel. Verschillende tuinders hebben veel werk verzet door ook de 

borders op het terrein bij de parkeerplaats en achter op het terrein mooi te 

houden ondanks de droogte. Ook de tuinen van zieke tuinders zijn 

onderhouden door vrijwilligers. Heel veel dank voor die extra inzet!  

 

 

http://www.volkstuinverenigingvianen.nl/
mailto:volkstuinverenigingvianen@gmail.com
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Open dag 23 juni 

 

 

 

De open tuinenmiddag op 23 juni kan als zeer geslaagd worden genoemd. 

Meer dan 60 personen hebben belangstelling getoond en ook hebben zich 

nieuwe huurders gemeld naar aanleiding van deze openstelling.  

Dit gaan we dus zeker volgend jaar herhalen. 

 

Beheer 

Het zal jullie ongetwijfeld zijn opgevallen dat de toegankelijkheid tot het 

complex Panoven problematisch is sinds de reconstructie van de dam. De 

wangen zijn niet juist geplaatst waardoor er olifantenpaadjes ontstaan wat niet 

de bedoeling is, anderzijds is het slot door de scheve constructie weer defect 

geweest en draait het hek soms moeilijk open door het ronddraaiende wiel dat 

stroef loopt. 

Direct na de reconstructie is het bestuur in overleg gegaan met de Gemeente 

die de aannemer opdracht heeft gegeven de situatie weer in de oorspronkelijke 

staat te herstellen. 
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Toen dit niet gebeurde heeft de Gemeente op ons verzoek een andere 

aannemer verzocht dit karwei te klaren. Helaas, door miscommunicatie binnen 

de gemeente is dit niet voor de zomervakantie gelukt. Wel heeft de gemeente 

op ons verzoek een noodconstructie aangelegd omdat het openen van het hek 

recent gevaarlijke situaties gaf. Ook dit heeft niet tot het gewenste resultaat 

geleid. In september is ons eindelijk na veel vooruitschuiven en afzeggen een 

afspraak tot overleg beloofd over de gewenste sanitaire voorziening en zal ook 

het toegangshek hoog op de agenda staan. 

Het formele argument van de gemeente voor uitstel van overleg is- dat er door 

de aanstaande fusie en gemeentelijke herindeling- ondercapaciteit is bij de 

betreffende afdeling waaronder de volkstuinen vallen. 

Het bestuur heeft dan ook zorgen dat de toegezegde en beloofde 

voorzieningen niet meer tijdens deze College periode tot stand zullen komen. 

Alle voorbereidingen hiertoe zijn sinds januari van dit jaar opgeschort. 

Wat de politieke realiteit zal zijn na de verkiezingen is onbekend. Ons 

vertrouwen in het gemeentebestuur is wel gereduceerd na eerder gedane 

beloften van de huidige wethouder en we kunnen alleen maar hopen dat het 

volgend college meer daadkracht zal tonen in het nakomen van afspraken en 

beloften.  

 

Achtergelaten tuinen 

Zoals jullie wel hebben gezien is er weer een container gehuurd om afval van 

opgezegde tuinen af te voeren. Het zijn gelukkig uitzonderingen maar 

niettemin kost het opruimen van tuinen 

waarvan de huur en het lidmaatschap door het 

bestuur is opgezegd veel energie en geld. We 

hopen dit dan ook te voorkomen in de toekomst 

en nadrukkelijker te schouwen en leden aan te  

spreken als de tuin niet op orde is zoals in alle 

redelijkheid verwacht kan worden  
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Algemeen werk  

Door de bijzondere weersomstandigheden heeft er geen algemeen werk 

plaatsgevonden op de 1e zaterdag in augustus. Ook de 1e zaterdag van 

september komt te vervallen omdat we dan druk bezig zijn met de 

voorbereidingen van het tuinfeest. Natuurlijk gaan we nog dagen reserveren 

want er zijn genoeg werkzaamheden. Er zijn bijvoorbeeld nog een aantal tuinen 

te ruimen of af te dekken en ook kunnen er nog de nodige verfklussen gedaan 

worden. Mocht je liever op een ander tijdstip je algemeen werk willen doen is 

daar altijd over te praten, ga dan in overleg met een van de bestuursleden.  

 

Parkeren 

Nog even een kleine herinnering aan een eerder gedaan verzoek. Willen jullie 

indien er voldoende plaats is zoveel mogelijk rechts van de ingang parkeren? 

De borders, informatiebord en picknicktafel blijven dan goed in het zicht. Mede 

namens de dames die de bloemen borders verzorgen dank. 
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Lief en leed 

Kees Zijderveld had een ernstige ziekte en is onlangs geopereerd. Velen van 

jullie hebben belangstelling getoond en hulp geboden. Kees en Jenny zijn jullie 

daar dankbaar voor. Op het moment van dit schrijven gaat het na enkele 

complicaties goed en is hij weer thuis. Het herstel zal nog wel enige tijd duren 

maar we hebben Kees en Jenny al weer op de tuin ontmoet. 

 

Vertrekkende en nieuwe leden 

Wij hebben van een aantal leden afscheid moeten nemen om diverse redenen. 

Helaas is Bram Koffrie in verband met ziekte gestopt na tientallen jaren te 

hebben getuinierd op ons complex. Wij zijn Bram veel dank verschuldigd voor 

zijn goede adviezen, hij wist ons altijd van goede tuintips te voorzien gezien zijn 

lange ervaring. Veel tuinders zullen stekjes van hem hebben gekregen met 

advies hoe deze te laten opgroeien. Dank Bram en we wensen je ondanks je 

beperkingen veel geluk de komende jaren samen met Han.  

Sander Gentenaar, zijn buurman, neemt de tuin van Bram over en heeft 

daarmee 2 tuinen. 

Gestopt is ook Sandra van Gogh, de heer Mahabier en Bernice van der Vegt. 

Nieuwe tuinders zijn Nanny Nijboer tuin 65, Frans van den Brandt tuin 79, 

Marja Nagel en Geke Zwart tuin 10. Op korte termijn starten ook Machiel 

Keyzer en zijn gezin op tuin 26 en Annerie Verploeg en haar partner op tuin 29 

zodra hun tuinen netjes kunnen worden opgeleverd. 

Van enkele tuinders hebben wij al gehoord dat zij einde van het jaar gaan 

stoppen, mochten jullie enthousiaste tuinders weten die belangstelling hebben 

voor een volkstuin laat het ons weten! Wij beraden ons nog op welke manier 

wij mensen kunnen werven die belangstelling hebben voor een volkstuin. 

Enkele tips hebben wij al binnen gekregen.  
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Voedselbank 

 

 

 

 

 

 

We hebben tot nu toe al 4 x geleverd aan de voedselbank, vele kilo´s 

aardappelen, courgettes en bieten uit de tuin die hiervoor speciaal was in 

gepoot maar ook zeker dankzij groenten en fruit van onze tuinders trouw 

aangeleverd. Heel veel dank namens de mensen die mede hierdoor verse 

gezonde biologische producten kregen via ons. 
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Van de activiteiten commissie 

 

 

 

Tuinfeest 1 september 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 september vieren we het tuinfeest op de Panoven, zoals jullie hebben 

kunnen zien doen we dat dit jaar iets anders dan voorgaande jaren n.l. door 

een borrel met een hapje te organiseren van 16.30 tot 19 uur rond de bekende 

plek bij de kantine. We hebben nogal wat nieuwe tuinders en de activiteiten 

commissie en het bestuur vinden dit een goede gelegenheid nader kennis te 

maken en elkaar te ontmoeten. Op het moment van dit schrijven zijn er al meer 

dan 60 personen aangemeld, dit is inclusief kinderen en partners die natuurlijk 

van harte welkom zijn. Als je graag van de partij bent maar je nog niet hebt 

opgegeven zet dan je naam en aantal personen op de lijst op het infobord of 

stuur een mail naar volkstuinverenigingvianen@gmail.com. Alsnog van harte 

welkom. Mocht je ons willen helpen door wat hapjes te maken laat het ons dan 

voor vrijdagmorgen weten in verband met de boodschappen die we dan gaan 

doen. Er zijn al aanbiedingen van lekkere en leuke zelfgemaakte hapjes.   

 

 

 

mailto:volkstuinverenigingvianen@gmail.com
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Van de bio-commissie 

 

Hoe zit het met de kwaliteit van het (sloot)water bij onze moestuin? 
 
Deze vraag werd op de daarvoor bestemde plaats gesteld door een tuinier die 
de vragenlijst van de Biologische Commissie had ingevuld. Een belangrijke vraag 
omdat de kwaliteit van het water dat we gebruiken voor onze moestuin mede 
bepalend kan zijn voor de gezondheid van de planten die we er telen en 
daarmee ook van invloed is op onze eigen gezondheid als we die planten 
opeten. 
 
Nu is het bepalen van de waterkwaliteit op het terrein nog geen eenvoudige 
klus: het is een groot terrein, de grond is niet overal hetzelfde, de geschiedenis 
van de bodem verschilt van plek tot plek en de stoffen die zich in het water 
kunnen bevinden zijn talrijk. Toch is er zo’n uitgebreid onderzoek, in opdracht 
van de gemeente Vianen, uitgevoerd door ingenieursbureau BCC in 2005 en 
daarvan is verslag gedaan in een ruim 40 bladzijden (inclusief bijlagen met 
boorprofielen etc.) tellend rapport. 
Er zijn grondmonsters genomen en die zijn onderzocht op: zware metalen, 
PAK’s, extraheerbare organohalogeenverbindingen, minerale olie, 
organochloorpesticiden en PCB‘s. 
Daarnaast zijn er grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters genomen 
en onderzocht op: zware metalen, vluchtige aromaten, gechloreerde 
koolwaterstoffen en chloorbenzenen, minerale olie, organopesticiden en PCB’s. 
 
De conclusie in het rapport luidt dat “Het telen en het gebruik van 
oppervlaktewater voor irrigatie zal geen humaan en ecologisch gevaar 
opleveren.” 
 
Ter aanvulling kunnen we melden dat er in het blad “De Tuinliefhebber” nr.3 
van dit jaar een interessant artikel te lezen is met de titel: ”Hoe schoon is uw 
sloot?” waarin een belangrijk aandachtspunt naar voren wordt gebracht. 
Voor een gezond waterleven moet de sloot ‘s-zomers voor minimaal 30% van 
het oppervlak, maar het liefst minder dan 50%, met water en oeverplanten 
begroeid zijn. Meer dan 50% kan problemen gaan geven voor de doorstroming 
en de waterkwaliteit. Het is ook van belang, en een plicht voor de beheerder 
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van de sloten (onze club de VVV/gemeente) om de sloten te onderhouden om 
te voorkomen dat het een zuurstofloze bagger wordt. Nu worden de sloten wel 
gebaggerd, maar omdat de plantengroei in de zomer heel weelderig kan zijn, 
kan het zeker geen kwaad om je zelf (evt. samen met je tuinburen) te 
bekommeren om het stuk sloot in de buurt van je tuin en daar de 
plantenbedekking tussen die 30-50% te houden. 
 
 
 

Van de Biologische Commissie: over mulchen. 
 
Mulchen is gewoon het bedekken van de bodem van je tuin. Dat kan zijn met 
worteldoek, tegen onkruid, zoals nog wel eens gebeurt bij aardbeienteelt, maar 
hier willen we het hebben over het bedekken van de grond met organisch 
materiaal. 
 
Waarom zou je eigenlijk de aarde van je moestuinbed bedekken? 
Meest voor de hand liggend antwoord hierop is natuurlijk: tegen onkruid (maar 
er zijn nog meer redenen om dat te doen). Wanneer je onkruidzaden wil 
verhinderen te ontkiemen, dan helpt het uiteraard om ze geen licht te gunnen. 
Daarvoor is dus een laag materiaal voor nodig die in staat is het zonlicht te 
blokkeren, praktisch gesproken komt dat er op neer dat jij dan de aarde nergens 
meer kunt zien door de laag mulch heen. Velt hanteert voor de dikte van de 
laag 5 cm voor fijn materiaal en 10 cm voor grover spul, zoals stro. Besef wel 
dat wortelonkruiden als heermoes, haagwinde distels en zevenblad zich niet 
zomaar laten stoppen door de mulchlaag, die hebben allemaal hun 
energievoorraad in de wortels zitten en kunnen zonder zonlicht toch 
doorgroeien. Probeer daarom altijd deze onkruiden met wortel en al uit te 
steken om er van af te komen. 
 
Wanneer in het jaar doe je dit? 
In het vroege voorjaar wil je dat de bodem kan opwarmen, want je vers gezette 
plantjes hebben die warmte hard nodig, dan is een mulchlaag een obstakel, 
want het isoleert de aarde van de zonnewarmte (wat weer heel fijn is bij een 
hittegolf). Dus je begint pas met mulchen vanaf eind mei zodat je de vroege 
ontwikkeling van je planten niet hindert. Als er nog wintermulch (een dikkere 
laag mulch) op je bedden lag, haal die dan begin maart opzij om de bodem te 
laten opwarmen. Die winterbedekking leg je aan het eind van het tuinseizoen in 
een dikke laag, zeker wel 20 cm dik. 
 
Waarmee ga je mulchen? 
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Allereerst is het van belang dat dat je zorgt dat het materiaal onkruidvrij is, dus 
als je stro gebruikt hebben we liever dat er geen restjes van de aren in zitten, 
want of je het onkruid wilt noemen of niet, je wilt denk ik geen tarweplanten in 
je bedden hebben. 
Onlangs ontdekten we het stro van de luzerneplant als een geweldig alternatief 
voor het gewone stro. Dit is zelfs te krijgen als biologisch product, dus dat is al 
helemaal fijn, want in gewoon stro zitten tegenwoordig eigenlijk altijd wel 
groeiremmers, dat zijn hormonale stoffen die boeren spuiten om de stengels 
van het gewas kort te houden zodat het niet gaat knikken vanwege de topzware 
aren. Die resten er van komen in het stro en dat wil je liever niet bij je planten 
leggen natuurlijk. Vaak wordt gemaaid gras gebruikt, dit geeft een heel goed 
resultaat en heeft als bijkomend voordeel dat er genoeg stikstof in zit voor de 
afbraak er van, want de mulch wordt allengs afgebroken door allerlei 
bodemorganismen en die hebben daar stikstof voor nodig. Die stikstof halen ze 
uit je bodem als ze het nergens anders vandaan kunnen halen. 
 
Andere veel gebruikte materialen zijn compost en plantenresten. 
In je compost kunnen zich nog onkruidzaden bevinden, zeker wanneer het niet 
heet is geworden in het composteerproces, leg er dan een laag stro overheen 
om het ontkiemen tegen te gaan. 
Plantenresten kunnen ook bestaan uit onkruid dat je hebt verwijderd, maar let 
wel op onkruid met zaad, dat moet je er uiteraard niet op leggen. Voor de 
winterbedekking kan je de oude beplanting van je bedden daar ook voor 
gebruiken. Overigens kan je als je gaat wieden, het uitgetrokken (zaadvrije) 
onkruid gewoon tussen je planten leggen, dat is makkelijker dan het te 
verzamelen en het is ook een vorm van mulchen eigenlijk. 
Wat ons ook heel goed beviel was het bedekken van de bodem bij 
tomatenplanten met smeerwortelblad/-stengels (zonder zaad natuurlijk). 
Ook hebben we hele goede ervaring met cocopeat (fijn gemalen 
kokosnotenbast), dat is een uitstekend materiaal om te mulchen omdat het 
vergeven is van de microporiën die luchtig zijn en veel vocht kunnen 
vasthouden. Helaas is het niet altijd meer te krijgen in de goedkope, 
onbemeste, geperste vorm. Vaak zit het in dure zakken met mest erbij en dat 
willen we niet. 
Houtsnippers zijn niet zo geschikt om te mulchen, deze bevatten veel koolstof 
en kunnen ook de bodem verzuren. We hebben wel goede resultaten met 
snippers van hout en struiken bij onze bessenvelden, die houden wel van wat 
zuur. 
Boombladeren die je in de herfst verzamelt bieden ook geweldig 
mulchmateriaal, wormen zijn er ook nog eens gek op. Gebruik geen eikenblad 
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of andere bladeren met veel looizuur. Tenslotte hebben we op een aantal 
bedden ook hennepvezel gelegd, dat bedekt heel goed en wij draaien dat na 
gebruik de grond in met een grondwoeler, want het verbetert de kleigrond heel 
goed. 
 
Welke andere voordelen biedt het mulchen nog meer? 
Omdat er nu organisch materiaal ligt maak je het bodemleven, en ook jezelf 
heel blij, want er is voedsel dat in het bodemvoedselweb kan worden gebracht 
door de hele keten van bodemorganismen en op die manier verrijkt het je 
grond en maakt het dit ook luchtiger, denk bijvoorbeeld aan de wormen die het 
grasmaaisel eten en humus in je grond uitpoepen en je bedden verluchtigen 
met hun gangen. Zo is er nog veel meer leven dat op die manier voeding en 
mineralen toevoegt en zo je bodem gezond houdt. 
Mulchen helpt je bodem ook tegen uitdroging met heet weer. 
 

Nog enkele aandachtspunten bij het gebruik van mulch: 
 
• Zoals gezegd kan je voor de winter je bodem bedekken met een flinke laag 

materiaal, want het moet even mee kunnen tot je dit er begin maart weer af 
haalt zodat de zon zijn opwarmende werk kan doen. Dit hoeft niet, maar dan 
begin je dus wat later met je teelt. Die dikke laag is in de winter geslonken 
doordat het bodemleven zich er aan te goed heeft gedaan. 

• Je kan de in het voorjaar verwijderde oude mulch op je composthoop 
brengen, maar je kunt het ook wegleggen en bij later gebruik in mei 
aanvullen met nieuw materiaal. 

• Wanneer je consequent mulcht wordt je grond vanzelf losser en voedzamer. 
Laat spitten maar achterwege, dat verstoort juist dat bodemleven dat je zo 
hebt geholpen en het brengt alleen maar nieuw onkruidzaad naar boven. Je 
kan de grond losmaken met een grelinette als dat nodig mocht zijn. 

 
Veel tuinplezier met mulchen! 
 
Een paar links: over mulchen 
https://www.moestuinweetjes.com/mulchen-in-de-moestuin/ 
https://www.groei.nl/moestuin/moestuinonderhoud/ziektes-en-
plagen/materiaal-om-te-mulchen 
https://www.velt.nu/mulch 
 
Nog wat links naar interessant mulchmateriaal: 
luzerne: https://www.hartog-lucerne.com/ruwvoer/ruwvoer-voor-
pluimvee/compact-luzerne-eko 

https://www.moestuinweetjes.com/mulchen-in-de-moestuin/
https://www.groei.nl/moestuin/moestuinonderhoud/ziektes-en-plagen/materiaal-om-te-mulchen
https://www.groei.nl/moestuin/moestuinonderhoud/ziektes-en-plagen/materiaal-om-te-mulchen
https://www.velt.nu/mulch
https://www.hartog-lucerne.com/ruwvoer/ruwvoer-voor-pluimvee/compact-luzerne-eko
https://www.hartog-lucerne.com/ruwvoer/ruwvoer-voor-pluimvee/compact-luzerne-eko
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hennepvezel: https://www.welkoop.nl/winkel/dier/huisdieren/konijn-
knaagdier/bodembedekking/hemparade-hennepstrooisel-bodembedekker-
14kg_1155848 
cocopeat: https://www.vreeken.nl/809620-zaaigrond-cocopeat-briketten 
 
 
 
Met dank aan de beide commissies voor hun bijdragen. 
Mochten jullie een bijdrage willen leveren, heb je op- of aanmerkingen of 
nieuwe ideeën met betrekking tot de nieuwsbrief, laat je horen! 
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