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Het water in de sloot gaat harder 
stromen. Het dak van het verenigings
gebouw lekt niet meer. De verwar
ming stookt goedkoper door isolatie 
van het gebouw. We krijgen veel 
nieuwe buren in de flats aan de 
Sartreweg. En er staan frisse bestuurs
leden op. 

Wat een veranderingen. Alles lijkt 
anders. Toch blijft ook heel veel 
hetzelfde. Mijn hosta en pioenrozen 
komen gewoon weer op. Ze trekken 
zich niets aan van de woelige bouw

activiteiten om ons heen. De slakken 
zijn al weer aan het peuzelen. De 
clematis groeit. De zon schijnt.

In deze nieuwsbrief vind je informatie 
over al deze veranderingen: Interviews 
met kandidaatbestuursleden, verslag 
van de verbouwing en ons eigen 
pompgemaal. Verder tips over bemes
ten en over asperges. Mmmm. 
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Van de redactie
Wat een veranderingen. Alles lijkt anders.  
Toch blijft ook heel veel hetzelfde.
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Drukke tijd geweest! En dat hebben we 
met zijn allen kunnen zien. Na tientallen 
jaren is het gebouw grondig opgeknapt: 
dak isolatie, glasisolatie, vervanging van 
alles wat versleten was. Peter, Hassan 
en Hans werken nu druk aan de keuken; 
leidingen moeten verlegd worden, 
aansluitingen moeten gemaakt worden, 
en dan straks de nieuwe inrichting. 
Ze worden ondersteund door een 
keukenwerkgroep die de ideeën 
geleverd heeft. De vereniging heeft hier 
jarenlang voor gespaard en met een 
energiesubsidie van de gemeente 
konden we doorpakken. Vanachttot
acht, Hans Verheuvel, met zijn timmer
man/glaszetter Ton deden het werk. 
Hierover straks meer. Begin mei wordt 
de veranda gemaakt, de eerste stap 
naar het nieuwe plein. Het geheel moet 
gaan zorgen voor een nieuwe uitstra
ling, moet de vereniging aantrekkelijk 
maken voor de leden en voor de 

Vorig jaar heeft ons bestuurslid Rian Kraan 
gesprekken gevoerd met het waterschap 
De Stichtse Rijnlanden en de Gemeente 
Utrecht over de wateroverlast op ons 
Tuinenpark. In één van de vorige nieuws
brieven heb je daar al iets over kunnen 
lezen. Het waterschap heeft toen toege
zegd om maatregelen te nemen om de 
wateroverlast in de toekomst te voorko
men. En nu is het dan zo ver. De werk
zaamheden zijn inmiddels gestart. In de 
zuidoosthoek van ons Tuinenpark wordt in 
de berm van de rotonde een heus 
pompgemaal aangelegd met de toepas
selijk naam ‘De Pioniers’. Ons Tuinenpark 
is nu een afzonderlijke polder waar de 
waterstand goed beheerst kan worden. 

bezoekers. Ook binnenkort een gesprek 
met de gemeente; de verdere plannen 
voor het plein zijn ingediend, maar de 
gemeente heeft nog wat vragen. We 
hopen dat we daar een antwoord op te 
geven, zodat we meteen door kunnen 
gaan. 

Goed nieuws
Op 20 mei is de ALV, misschien is de 
veranda dan klaar. Dan kunnen we dit 
resultaat zien. De keuken zullen we niet 
redden, maar de kantine is steeds open 
gebleven, en dat blijft hij ook. Nog meer 
goed nieuws: het nieuwe gemaal is 
bijna klaar, het lijkt erop dat de water
beheersing op het terrein beter gaat 
worden. Te vaak hoog water de laatste 
jaren en dat tuiniert soms moeilijk. 

In de ALV ook de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden. Vorig jaar werden Tjitske 
en Rian als bestuurslid gekozen, een 

Naar verwachting zal het pompgemaal in 
mei operationeel zijn. Dat wordt weer fijn 
tuinieren. Op drogere grond zal alles beter 
groeien en bovendien zullen we minder 
last van slakken hebben. Deze vraatdier
tjes houden immers van zeer vochtige 
grond en dat probleem zal nu binnenkort 
verleden tijd zijn. 
Zelf kun je ook hier een steentje aan 
bijdragen: elk tuinlid is volgens ons 
huishoudelijk reglement verplicht om de 
linker greppel (gezien vanaf het pad) 
goed te onderhouden zodat het overtol
lige regenwater gemakkelijk afgevoerd 
wordt naar de sloot. Bij sommige tuinen is 
de greppel helemaal verdwenen. Deze zal 
dan opnieuw aangelegd moeten worden.

Van het bestuur

Ons eigen pompgemaal
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welkome aanvulling en nu zijn er weer 
opnieuw nieuwe leden die zich aan het 
bestuur willen verbinden, misschien wel 
vier. Fons heeft aangeven na twee 
termijnen niet voor een derde termijn in 
te gaan, en ook Henk Hilhorst treedt 
terug. Mia en Peter blijven, het lijkt erop 
dat we straks een groot, sterk en goed 
bezet bestuur krijgen, met goede 
continuïteit, maar ook met vernieuwing. 
En dat kan een vereniging altijd gebrui
ken. Dingen die zijn blijven liggen 
kunnen opnieuw de aandacht krijgen 
die ze verdienen. En dat is goed nieuws. 
Via de ALV stukken worden jullie verder 
geïnformeerd.

Het tuinseizoen is al begonnen, en het 
weer wordt ook beter. Wat kunnen we 
meer wensen? 
 
Fons van de Broek, 
namens het hele bestuur
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huisje. Hij heeft er net een nieuw dak 
opgelegd. Er was best een hoop opknap
werk nodig aan huisje 15. Er bleek asbest 
in het huisje te zitten en het dak lekte. Ze 
zitten nog steeds in de verbouwing. Het 
blijft kamperen. Ieder kopje koffie 
brengen ze van thuis mee. 

Het heeft me bekropen
Ik vraag Judith hoe ze er toe kwam zich 
kandidaat te stellen als bestuurslid. “Het 
heeft me bekropen,” zegt ze. “Ik had er 
zin in wat te aarden en meer mensen te 
leren kennen. Het lijkt me leuk wat meer 
voeten in de aarde te krijgen.” Toen er 
vorig jaar op de ALV werd aangekondigd 
dat er nieuwe bestuursleden nodig waren 
porde haar vriendin haar in de zij. “Dat is 
echt wat voor jou.” 
Even later moest Judith haar vriendin 
Niny wel gelijk geven. Ze houdt van 
organiseren en overzicht houden, vindt 
het leuk verbindingen te leggen tussen 
mensen en om mee te denken over de 
vraag hoe zo’n paradijsje als de Pioniers 
plek krijgt binnen de stad. “Een tuinen
park in de stad moet gekoesterd worden. 
Het is waardevol voor iedereen. Het 

maakt leven in de stad aangenaam.” 
Daar wil ze wel wat voor doen. 

Judith is wijkverpleegkundige in Over
vecht bij Buurtzorg in een zelfsturend 
team. Dat betekent dat ze geen leiding
gevende heeft. Het team is met elkaar 
verantwoordelijk voor alles. Het werkt 

over het algemeen goed. Dit systeem 
maakt iedereen betrokken. Vanuit deze 
ervaring wil ze ook naar de Pioniers 
kijken, waar ook iedereen verantwoor
delijk is voor het reilen en zeilen van het 
park. 

Ze fietst voor haar werk van huis naar 
huis en zo fietst ze ook regelmatig naar 
haar tuintje bij de Pioniers. De ALV van 
dit voorjaar zal beslissen of Judith wordt 
verkozen tot bestuurslid. Judith heeft er 
in elk geval zin in. 

Evelien Pullens

Grotere klussen
Judith is hard aan het werk als ik haar op 
een wisselvallige 2e paasdag opzoek in 
haar tuin. In het midden van het 
grasveld is ze een rond bloembed aan 
het aanleggen. “Toen we net met de 
tuin begonnen kreeg ik wat pech in mijn 
leven waardoor het een trage start had, 
maar nu zit de vaart er lekker in.” Ze 
heeft de tuin samen met vriendin Niny. 
“Het is 3 jaar geleden heel grappig 
begonnen.” vertelt Judith. Ze was een 
keer aan het eten bij Niny toen de 

telefoon ging. Dit was een telefoontje 
van de Pioniers dat Niny vertelde dat er 
een tuin vrijkwam die zij zou kunnen 
krijgen. Niny vroeg toen heel spontaan 
aan Judith: “Wil jij dat niet met me 
samen doen?” Dat werd een JA. Het gaat 
heel goed. Judith is meer van de grotere 
klussen en Niny houdt van onderhoud en 
de kleine plantjes en bloemen. Ze 
hebben een vriend die helpt met het 

“Het lijkt me leuk wat meer  

voeten in de aarde te krijgen”

“Een tuinenpark in de stad  

moet gekoesterd worden”

Interview met Judith de Ruiter, tuin 15

pioniersnieuws • najaar 2013

Lievelingsplant 
Dat zou ze niet kunnen zeggen. Maar in haar tuin is de 
uitkomende hazelaar wel een eyecatcher. 

Lievelingsmoment 
De middagen als het zo rustig is op de tuin.  
“In de weekenden, als je praatjes kan maken met 
mensen, vind ik het ook wel weer gezellig hoor.”

Nieuwe bestuursleden

Er zijn zowaar vier nieuwe kandidaatbestuursleden 

die in de ALV van 20 mei voorgesteld worden aan 

de leden. Ik heb twee kandidaatbestuursleden 

geïnterviewd voor deze nieuwsbrief: Judith en 

Ronald. In de volgende nieuwsbrief zal ik dan de 

andere (mogelijk) nieuwe bestuursleden aan jullie 

voorstellen met een interview: Coby en Wouter. 

pioniersnieuws • lente 2017
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wachten op de avonden dat het vuur aan 
gaat. Ook vindt Ronald het heerlijk om 
met zijn 6 jarige zoontje op de tuin te 
zijn. “Mijn zoontje ontdekt van alles. Hoe 
leuk is het dat hij zijn eigen sperzieboon
tjes en aardbeien plukt en eet. Gewel
dig.“

Praktisch
Ronald zit in de speeltuincommissie. 
Daarom was hij het speeltoestel aan het 
schilderen toen Peter Verharen hem 
aansprak. “Zou jij niet in het bestuur 
willen? Jij bent heel praktisch en dat is 

precies wat we nodig hebben.” Daar 
heeft Ronald ‘ja’ op gezegd. Hij wil wel 
graag iets meer betekenen op het 
tuinenpark. Hoewel de ALV nog moet 
instemmen met deze kandidaatbestuur
der, is Peter toch al begonnen met het 
inwerken van Ronald. Ze hebben bijvoor
beeld al een rondje over het terrein 
gelopen om te kijken welke bomen 

gerooid moeten worden. “Het zijn hier 
allemaal mensen met een hart, ieder 
met zijn eigen insteek.” zegt Ronald 
“Dat vind ik mooi aan dit tuinenpark. 
Het is een kleine oase op slechts 5 minu
ten fietsen van mijn huis. Iets goeds 
moet je verder ontwikkelen.”

Iedereen moet zich welkom voelen
In het bestuur wil Ronald zich bezig gaan 
houden met praktische klussen. Daar
naast vindt hij het belangrijk dat de 
Pioniers zijn identiteit behoudt. Iedereen 
moet zich welkom voelen bij ons 
tuinenpark. “Dit is geen ‘regel’park. Dat 
moet ook zo blijven. Toch zullen er 
bepaalde waardes gewaarborgd moeten 
worden. Ronald vindt het bijvoorbeeld 
fijn dat er geen elektriciteit is. Het moet 
toch in de eerste plaats een tuinenpark 
zijn en geen verlengstuk van je feestle
ven. 

Ronald is in het dagelijks leven op een 
originele manier bezig met het opzetten 
van zijn coachingspraktijk. Lees meer 
over Ronald op www.huisaandeweg.nl.

Evelien Pullens

Zagen en hakken
Ronald zit te knippen en te tekenen aan 
de tafel in zijn huisje aan de Lijsterlaan 
als ik bij hem op bezoek kom voor dit 
interview. “Het is heerlijk om hier te 
zitten,” zegt hij. “Maar dat heb ik 
langzaam moeten ontdekken. In het 
begin was de tuin en het huisje bij de 
Pioniers echt een project van mijn 
vrouw.“ Ronald en Corrie kregen onge
veer 4 jaar geleden een tuin op de 
Pioniers. Ronald was toen nog aan 
bekomen van zijn burnout en had niet 
zoveel energie. Hij heeft toen met 
zichzelf afgesproken; Ik doe alleen wat 
ik leuk vind. Het moet geen opdracht 
worden. Gelukkig is hij steeds meer leuk 
gaan vinden.  
Het huisje en de tuin van tuin 101 waren 
erg verwaarloosd. Corrie wierp zich op 
de tuin. Daarin kan zij zich echt ontspan
nen. Ronald is 2 jaar geleden het huisje 
gaan opknappen. Omdat hij meubelma
ker is geweest, zit dat timmerwerk hem 
in de vingers. Als ik vraag wat hij het 
leukste vind om te doen op de tuin, 
antwoordt hij: snoeien. Hij houdt van 
zagen en hakken. “Ook het houthakken 
heb ik hier echt ontdekt.” vertelt hij. Er 
ligt dan ook een mooie stapel hout te 

“Mijn zoontje ontdekt van alles. 

Hoe leuk is het dat hij zijn eigen 

sperzieboontjes en aardbeien 

plukt en eet. Geweldig.”

pioniersnieuws • najaar 2013

Lievelingsplant 
De grote naaldboom aan de rand van de tuin. Met de aanbouw 
van een grote flat aan de Sartreweg is de boom extra welkom, 
want het uitzicht van de tuin van Ronald is wel veranderd!

Lievelingsmoment 
’S morgens vroeg als je de eekhoorn kan betrappen. Op een 
vroege ochtend vond hij zelfs een ringslang onder een steen. 

Nieuwe bestuursleden

Er zijn zowaar vier nieuwe kandidaatbestuursleden 

die in de ALV van 20 mei voorgesteld worden aan 

de leden. Ik heb twee kandidaatbestuursleden 

geïnterviewd voor deze nieuwsbrief: Judith en 

Ronald. In de volgende nieuwsbrief zal ik dan de 

andere (mogelijk) nieuwe bestuursleden aan jullie 

voorstellen met een interview: Coby en Wouter. 

pioniersnieuws • lente 2017
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Interview met Ronald Spruit, tuin 101 
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En inderdaad. Ik stap op Paaszaterdagochtend het vereni
gingsgebouw binnen en er staat zoals gewoonlijk een kan 
koffie op tafel. Peter, Hassan en Hans zijn bezig met de 
aanleg van de keuken. Ik kan me al voorstellen hoe het 
gaat worden: een ruime keuken met een kookeiland. De 
drie mannen zijn nu 2 weken bezig. Eerst hebben ze de 
muur afgebroken. Ik vroeg of ze nog ratten tegenkwamen 
in het hok daar achter. Daar was het erg vies de laatste 
jaren. En inderdaad. Ze vonden 1 dode rat. “Die stonk….!” 

Ik bekijk hoe ze houten platen uitmeten, zagen en tegen 
de achterwand timmeren. Ik vraag hoe de samenwerking 
tussen de 3 heren gaat. “Ik ben ze zat, ha ha ha...,”grapt 
Hassan. Intussen werken de anderen gestaag door. De ene 
houdt de plank vast, de ander legt hem strak tegen de 
andere plaat, de derde tikt hem aan. “Ik ben meer de 
elektricien,” vertelt Hans Olling “Ik doe de leidingen, 
stopcontacten en dergelijke.” 
“Hoe gaat het nu verder?,” vraag ik hem. “De keukencom
missie moet nog beslissen over de inrichting,” vertelt hij. 
“Daarom doen we maar wat. Een stopcontact hier en een 
stopcontact daar. Achter zal wel de natte hoek komen, lijkt 
me zo.” Als ik vraag hoe de verbouwing zo in z’n geheel 
verloopt, dan zijn de mannen heel tevreden. “Het valt 
eigenlijk allemaal mee. Er zijn een paar kleine dingetjes. 
Maar dat heb je altijd.“ Het grootste probleem is het 
verwijderen van de oude koelkasten. “Die dingen moeten 
weg, maar er zit asbest in en ze zijn loodzwaar.” 

Evelien Pullens

De verbouwing
“De kantine is steeds open gebleven tijdens 
de verbouwing,” vertelt Tiny trots. “We zaten 
weggedoken tussen het isolatiemateriaal,  
maar bleven open.”

Hans van
bouwbedrijf 
Acht-tot-acht
Hans Verheuvel woont bij ons tuinenpark om de hoek, maar was 
er nog nooit geweest. Nu heeft hij de verbouwing van het 
verenigingsgebouw op zich genomen en kwam hij er een aantal 
weken elke dag van acht tot acht, bij wijze van spreken. “Het 
valt me op dat er zoveel verschillende mensen hier rondlopen, 
van alle leeftijden, ook jonge mensen. Iedereen is leuk en aardig 
en helpt elkaar.“ Hans heeft een goede indruk van onze veren
ging. Mooi. Hij heeft het er thuis over gehad ook een tuin te 
nemen. “Maar ik zou er geen tijd voor hebben.” De verbouwing 
is voorspoedig gegaan. “Ik had er van te voren al rekening mee 
gehouden dat beslissingen soms wat trager gaan in een be
stuur,” vertelt Hans “Dan moet je vooruit denken. Dat heb ik 
gedaan.“ Hij kwam bijvoorbeeld vier rotte kozijnen tegen. Toen 
moest hij het bestuur vragen wat er mee gedaan moest worden. 
Gelukkig heeft het bestuur gekozen alles goed aan te pakken en 
zijn de kozijnen vervangen.  

Grondige isolatie
Hans vind het belangrijk te vertellen wat er precies gebeurd is bij 
de verbouwing. Leuk om te weten. En inderdaad; er is nu al te 
merken dat er grondig geïsoleerd is. Alle ramen hebben dubbel 
glas gekregen, en niet zomaar dubbel glas; het is opgevuld met 
argongas, wat een hogere isolatiewaarde heeft. Aan de achter
kant zijn de oude rabatdelen en de tempexisolatie afgevoerd en 
is de nooddeur vervangen. Op de buitenmuur is er 7,5 cm dik 
steenwol isolatie aangebracht en daarna opgebouwd met 
keraliet. Dat is een kunststof die niet kan rotten en ook ratten 
buiten de deur houdt. De dakbedekking is er helemaal afge
sloopt, ook de ventilatoren. Vervolgens hebben ze eerst plastic 
gelegd, toen een isolatielaag en toen EPDM. Dat is een rubber
achtig iets, wat wel 60 jaar blijft liggen. Er zijn ontluchtingskap
pen op het dak gezet om condens tegen te gaan. Het EPDM sluit 
namelijk wel helemaal af. De dakranden zijn vernieuwd met 
Trespa. Het meest zichtbaar voor ons zijn de openslaande deuren 
naar de nieuw te bouwen veranda met pergola. Meer warmte en 
meer zuurstof in ons verenigingsgebouw en straks ook nog een 
moderne keuken. 

Evelien Pullens



Nieuwjaars-ALV
De nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari bestond 
uit 3 onderdelen: Een Algemene leden vergade-
ring, benoeming van een erelid en gewoon gezellig 
borrelen zoals dat hoort op een nieuwjaarsborrel. 

Het was gezellig druk in de kantine. Vooral omdat de hele familie 
van Dick Matthijsse was gekomen. – Oh nou verklap ik al wie het 
erelid zal worden!  De ALV was heel praktisch. Rian begon met 
een grappige anekdote: De notaris van de AVVN is recent opge
pakt en failliet verklaard. Vandaar dat het even duurde voordat er 
aan onze statuten gewerkt kon worden. Er moest eerst een 
nieuwe notaris worden gevonden. Die nieuwe notaris heeft 
tekstueel een paar wijzigingen aangebracht. Maar nu kunnen de 
statuten toch echt vastgesteld worden. Omdat er simpelweg nooit 
2/3 van de leden aanwezig is bij een vergadering, moet er 
binnen een maand een tweede vergadering worden belegd. Dat 
zal gebeuren. Dan kunnen eindelijk de statuten worden goedge
keurd. Er waren geen vragen. Ook de voortzetting van de verbou
wing wordt eenvoudig en effectief met de leden gedeeld. Ook 
hier waren geen vragen over.

“Wie willen er meedenken over de inrichting van de keuken?“ 
vraagt het bestuur. Voldoende vrijwilligers steken hun hand op. 
Prima. Als volgende punt wordt voorzichtig aangekondigd dat er 
bestuursleden af gaan treden en nieuwen nodig zijn. Hier en daar 
gaat wat geroezemoes door de zaal. Ook daar zit beweging in. 
Dan mag Dick Matthijsse officieel de oorkonde als erelid in 
ontvangst nemen. Daar moet op geklonken worden. De kurken 
gaan van de fles. Klinken is altijd leuk. De glazen worden gul 
bijgeschonken en er zijn veel hapjes. 

Evelien

Oogst van een 
wandeling
Kris kras langs de paadjes loop ik op en winde
rige middag. Ik ben een verzamelaar. De geuren, 
de dingetjes en flarden van gesprekken. Er 
dwarrelt wit door de lucht. Nee, geen sneeuw. 
Het is de bloesem. Bomen lachen. Eronder 
piepen de kleuren brutaal tussen het groen door. 
Ja hoor. Het is weer feest onder de grond. Lente.

De tuinen hebben geen commentaar. Ze gaan 
onvermoeibaar door met groeien. Verandering. 
Zon in maart. Vorst in april. Een veranda in mei. 

Ik wandel verder. Op het nieuws zag ik gisteren 
dat de fruitbomen te lijden hebben onder de 
late vorst. En onze bomen? Zal onze oogst 
mislukken? “Hier niet.” Ik word gerustgesteld. 
“Wij zitten tussen flats die ons beschutten. Hier 
is minder koude wind.” Ik loop langs de nieuwe 
hoge flat die aan de achterkant van ons terrein 
gebouwd wordt. Tja. Moet ik blij zijn met deze 
betonnen beschutting. Verandering. Minder 
lucht, minder donkerte.

Ik vraag het aan een man in een tuin aan de 
achterkant. “Ach, je moet je er niet druk om 
maken. Je went er wel aan. Wij zijn nou een
maal een oase in een stad.” Het lawaai van de 
weg, het lawaai van de bouw. Als ik me nou 
voorstel dat het de zee is... Blauw. Bloesem en 
blauwe bloempjes. Vergeet mij niet.

Ik wandel weer. Kijk de eekhoorn. Dag eekhoorn 
met je lange staart. Niets is zoals ik zou willen 
dat het was, maar veel is bijna beter dan ik zou 
durven dromen.

Blauwe bloempjes, vergeetmeniet, bij de 
buurvrouw in de tuin. “wil je er een paar?“  
Mooi. Zo mooi. Ik ben een verzamelaar. De 
geuren, de praatjes, de weetjes, de geuren en 
het vergeetmenietblauw.

Evelien
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Buurvrouw weet alles

pioniersnieuws • lente 2017
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Hallo buurman, 
Ik heb wat nieuwe plantjes gekocht bij het tuincentrum en ze 
hier en daar in de grond gezet. U heeft dat misschien wel 
gezien. Natuurlijk heb ik ze meteen wat water gegeven, 
maar het gaat ook regenen, dus dat komt wel goed. Moet 
ik nog meer doen? Hebben mijn planten nu mest nodig? 

Buurvrouw

Beste buurvrouw,
Het is nu de tijd om te planten en ook om te bemesten. Ik raad 
aan om eerst kalk te strooien. Dat kan u over de hele tuin 
uitspreiden: gazon, borders, groentetuin. Strooi het niet uit in 
de zon, liever voor een regenbui. Door kalk toe te voegen kan 
je de zuurtegraad corrigeren of op peil houden. Bij een juiste 
zuurtegraad zullen je planten de voedingselementen uit de 
meststoffen beter opnemen. Bovendien zorgt kalk voor een 
goede structuur van de bodem en gaat de groei van mossen 
achteruit. Daarna kan u gedroogde of echte koeienmest 
strooien. 
Succes.

Buurman
Beste buurman,
Wat een goede tip. Ik ga meteen kalk en mest 
kopen. Zal ik ook meteen voor u meebrengen. 

Buurvrouw

Wacht even buurvrouw,
U moet 2 weken wachten voor u de koeien
mest er op gooit. Dus eerst de kalk, en twee 
weken later pas de mest. 

Buurman

Tips van de maand
Asperges kweken. Ja, dat kan. Er zijn 

Pioniers die hun eigen groene as-

perges eten. Als je aspergeklauwen 

hebt gekocht – zo heten de wortels 

– dan plant je die in zanderige grond 

op 20 cm diepte. Het eerste jaar 

moet je ze door laten groeien tot 

planten. In de winter sterven ze af 

en verdwijnen onder de grond. Als 

ze het tweede jaar opkomen kan 

je de jonge scheuten die boven de 

grond komen – dat zijn de groene 

asperges – oogsten. Asperges groei-

en op arme grond dus ze hebben 

weinig mest nodig. Geef ze wel wat 

kalk en een plekje in de zon. 

Dak voor de Dieren
Wisten jullie dat het 
Lachende Paard een 
nieuw dak nodig heeft. 
Er is een crowdfunding 
actie gestart. 

Kijk op:
www.voorjestadsie.nl/hetlachendepaard


