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Ik ben verbaasd als ik mijn tuinhekje 
open. Alles ziet er zo anders uit in de 
vroege ochtend. Meestal ben ik hier in 
de avond. Er is nog geen zon op mijn 
terras, wel aan de voorkant bij de kiwi. 
Zoveel momenten, zoveel sferen.  
’s Middags, ’s avonds, ’s nachts. Maan-
dag of zondag. Bij zon of bij wind.  
Voor het interview met Coby stond ik  
op een balkon van bovenaf naar ons 
park te kijken. De toppen van de  
bomen. Een ander perspectief. 

Ik besefte me dat je ons hele park en 
ook je eigen tuin vanuit verschillende 
perspectieven kan bekijken. Als je in de 
aarde aan het wroeten bent, zit je er 
midden in en beleef je de natuur volop. 
Als bestuurslid heb je een overview;  
je kijkt naar de tuin in het grotere 
geheel van het park, de vereniging en 
zelfs de stad. Als je naar de plattegrond 
kijkt, ben je bezig met de ligging en de 
oppervlakte. Als je een praatje wil 
maken kijk je naar de mensen en wat ze 
aan het doen zijn. Het is soms wel eens 
leuk en leerzaam om van perspectief te 

wisselen. Kijk eens op een andere 
manier naar je tuin! De oud-bestuurs-
leden wens ik het van harte toe dat ze 
hun tuin weer eens kunnen beleven als 
aarde, bloemen en moes. En een plek 
om even lekker te ontspannen. Dank 
jullie wel voor het vele werk voor de 
vereniging. 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.  
We hebben een groot nieuw bestuur 
wat onze tuin van bovenaf gaat bekijken 
en besturen, natuurlijk samen met ons, 
alle leden van de vereniging. In deze 
nieuwsbrief worden weer twee nieuwe 
bestuursleden voorgesteld met een 
interview. Voor een nog groter perspec-
tief reisden twee Pioniers naar Duits-
land. Hoe gaat het daar in de tuinen-
parken? 
Verder in deze nieuwsbrief iets over 
hortensia’s, over aandacht voor dieren 
op onze tuinen en ‘Waar vind je  
tuintips?’
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Van de redactie
In alle vroegte fiets ik op een zonnige zomerochtend naar mijn tuin met 

in mijn fietstas een paar zelf opgekweekte zinnia’s. Waar zal ik ze 

neerzetten? Het blijft spannend met de slakken. Zouden ze sterk genoeg 

zijn? Eén van hen opent al een bloem. 



Sinds mei zijn we met een groter bestuur aan de slag.  
Zo groot dat we zelfs met een algemeen en een dagelijks 
bestuur werken. Het dagelijks bestuur (Voorzitter, secre taris en 
penningmeester en nog een tijdje Peter) komt wekelijks bij 
elkaar. Het algemeen bestuur maandelijks. Zoals jullie gelezen 
kunnen hebben, als één van de stukken bij de ALV, hebben we 
geprobeerd de portefeuilles te verdelen, al doende gaat blijken 
of dit werkt of dat dit nog aangepast moet worden.

Dit zijn de grote lijnen, een aantal taken worden onderling 
verdeeld en met elkaar opgepikt en hebben dus overlap. 
Met een wat groter bestuur is het ook mogelijk om zaken die 
voorheen niet opgepakt werden nu wel aandacht krijgen. Voor 
de leden kan het lijken alsof we strenger zijn; namelijk vaker 
een schouw, meteen bericht als je niet op de afspraak voor 
verenigingswerk bent geweest. Het doel van de actievere inzet 
is om de Pioniers een mooi en goed onderhouden park met 
betrokken leden te laten zijn. Nee heus, we gaan niet de 
hoogte van het gras meten.

De opstart
Door de wisseling van het bestuur heeft het organiseren van de 
Groen-moet-je-doen-dag niet die aandacht gehad die het zou 
moeten hebben. Dank voor de pogingen van Marjan voor het 
oproepen van het PIO koor (met potentie voor een volgende 
activiteit!) en inzet van Richard, Pieternel, Annemarie en Els 
voor de dag. Er was taart en 100 planten om te ruilen als start. 
Heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar weer op tijd 
beginnen met organiseren. 
Samen met de pleingroep hebben we weer een volgend stapje 
gemaakt naar de herinrichting van het voorplein. Er is aan twee 
aannemers gevraagd om offertes te maken. Hiermee kunnen 
we dan weer naar de gemeente. Alles wat er lag is dusdanig 
verouderd dat een meer geupdate offerte nodig is.

De externe contacten
Rian en Judith zijn naar de OVU vergadering geweest en Peter 
naar het AVVN congres (Beide vielen in de week dat ik op Oerol 
zat, en zie, met zo’n betrokken bestuur is dat geen enkel 
probleem). OVU is het overleg met alle tuinenparken in Utrecht. 
Uit het overleg kwamen geen bijzonderheden voor onze tuin, 
maar het was wel heel leuk om te horen hoe het er in andere 
tuinen aan toe gaat, samenwerking te zoeken, contacten te 
leggen, ideeën op te doen. Op 23 juni toog een afvaardiging 

Van het bestuur

van het bestuur naar de open dag van de Marktmeesters – dat 
is de naam van de flat bij onze achteringang – die inmiddels 
zijn ingehuisd. We hebben onze nieuwsgierigheid naar de 
appartementen kunnen bevredigen. Ziet er goed uit. Een van 
de bewoners staat al bij ons op de wachtlijst.
 
De komende tijd gaan we aan de slag met een boel ideeën die 
er leven, kijken hoe we kunnen aansluiten bij “Samen thuis in 
de Wijk”, een initiatief bedoeld om activiteiten voor ouderen 
op elkaar af te stemmen, mogelijke herinrichting verenigings-
gebouw onderzoeken, auto hek, parkeerplekken aan Veemarkt 
zijde, plein en activiteiten. Genoeg te doen!

Hoewel het bestuur groot is, blijven de commissies en extra 
helpende handen nodig. Wie wil er meehelpen tuindiensten te 
begeleiden? Er zijn ook mensen nodig om activiteiten te 
organiseren (zie de oproep hieronder). 

Voorzitster Tjiske, namens het hele bestuur
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            Hulp gezocht bij de
            organisatie van activiteiten! 
               Data om in je agenda te zetten

Help jij mee met het organiseren van onderstaande 
activiteiten?

2 september: Plein Event/Laantjesfeest
Eten op het plein, ontmoet de mensen uit je eigen 
Laantje en andere activiteiten.
 
23 september: Burendag
Jaarlijkse activiteit in samenwerking met Scouting en 
het Hostel. Dit jaar hopen wij dat de nieuwe brug aan 
de achterkant dan open kan en wij de buren van de 
Markmeesters en Loft erbij kunnen betrekken.
 
Voor beide evenementen zoeken wij vrijwilligers die 
mee willen helpen bij de organisatie. Of heb je nog 
een leuk idee of wil je een workshop geven?
Stuur een mail naar secretaris@depioniers.nl.

Tjitske: Voorzitster
Judith: Secretaris (Zij beantwoordt de mails
 tegenwoordig)
Rian: Penningmeester
Peter:  algemeen lid (beheer)
Ronald:  algemeen lid (beheer, verenigingswerk)
Wouter:  algemeen lid (schouw, activiteiten)
Coby:  algemeen lid (activiteiten)
Mia:  algemeen lid (kantine)

OPROEP



Buurman weet alles

Hallo buurman,
Ik maak me best wel zorgen om mijn tuin. Heeft u het gras 
gezien? Allemaal gele plekken. En mijn hortensia heeft 
bruine vlekken, terwijl hij het anders zo mooi doet. Ik geef 
hem toch goed veel water. Zou ik het gras ook water 
moeten geven?
Buurvrouw

Hallo buurvrouw,
De natuur is wispelturig! maar droogte doet niemand 
goed. Net als een mens doet een slokje water bij de 
afgelopen hitte een plant gedijen. Maar teveel water kan 
ook weer tot problemen leiden. De ene plant moet je niet 
te veel geven (je hortensia) en de ander gaat zowat dood 
aan de hitte (je grasveldje). U moet dus wel sproeien zo nu 
en dan met droogte...

... De hortensia heeft vermoedelijk last van een gast: een schimmel. Door te veel en 
vooral opspattend water op het blad! De sporen kiemen en vormen schimmeldraden 
(“mycelium”) die in de bladeren binnendringen langs de huidmondjes. Ze zuigen 
vocht en voedingsstoffen uit de plantencellen. De ziekte valt vooral op in de (late) 
zomer omdat de sporen pas kiemen wanneer de temperatuur voldoende hoog is. 
Bekijk je de vlekken dan van nabij, dan zie je dat de schimmel er massaal nieuwe 
sporen produceert. Frequente regenbuien – en bovenop begieten – zorgen voor de 
snelle verspreiding van de sporen. Verwijder aangetaste en afgevallen bladeren, 
vermijd watergeven op de plant en laat op de dag.
Groet van de buurman!

pioniersnieuws • zomer 2017

3

Tip van de maand
Gelukkig is het weer gaan regenen, maar in juni  
hadden we een periode van grote droogte. Dat 
zal wel vaker voor gaan komen met ons extremer 
wordende klimaat. Zet met droogte een bakje water 
neer voor de kleine zoogdieren. Ze vinden anders 
nergens water meer en de sloot ligt te diep. 

Bij Wilma en Michel zijn 5 jonge puppy’s geboren 
op de tuin. Hoewel moederhond helemaal wit is,  
heeft haar kroost diverse kleuren en vlekken.
Gefeliciteerd met deze bonte vijfling!



name op de nieuwe wijk op het Vee-
markt-terrein, een betonnen zandstorm, 
zoals Wouter het noemt. Wouter heeft 
een missie. Daarom zit hij nu in het 
bestuur. Het belang van de Pioniers in 
samenspel met de omgeving moet 
steviger en zichtbaarder worden. “De 
schooltuin moet blijven. De ouderen van 
hiernaast moeten gebruik gaan maken 
van ons tuinenpark. We zouden culturele 

activiteiten moeten gaan organiseren, 
waarvoor iedereen naar De Pioniers komt. 
Iedereen die wil pionieren moet dat 
kunnen doen op ons tuinenpark.”

De pizza-oven
Wouter kwam ongeveer zes jaar geleden 
op de tuin. Hij hoorde over ons park van 
een buurman van een buurman. “Dat is 
waar ik wil zijn. Natuur, een gemeen-
schap. Je kunt kruipen naar de Dom 
zonder gaten in je spijkerbroek te krijgen 
en ook nog eens een vuurtje stoken.” De 
tuin waar hij terecht kwam was overwoe-
kerd, het dak was kapot door een 
omgevallen boom. Met de schaarse tijd 
die hij had is hij gaan opknappen, Wouter 

is onderzoeker, maar ook handig met zijn 
handen. Stukje bij stukje vervangt hij het 
dak, ontwart hij zijn tuin. Hij is er graag 
met zijn kinderen. Hij zou wel wat meer 
mensen willen ontmoeten op de tuin, 
lange avonden bij een vuurtje, gesprek-
ken over het leven. “Ik hou van buiten 
koken.” Er staat er een grote houtoven 
en een gasBBQ in de tuin. Hij hoopt daar 
spoedig een pizza-oven aan toe te 
voegen. Maar dat moet een gezamenlijk 
project worden. “Zo’n oven steek je niet 
alleen aan voor jezelf,” zegt Wouter. 

Verbinden
In het bestuur gaat hij vooral zijn 
organisatietalent inzetten. Wouters taak 
in het bestuur is onder andere het 
schouwen van de tuinen. “Ik weet nog 
niet hoe ik dat ga aanpakken. Het is in 
ieder geval een manier om mensen te 
leren kennen.” Hij hoopt meer te kunnen 
faciliteren dan politieagent te zijn. En 
verder? Nieuwe manier bedenken om te 
communiceren en verbindende activitei-
ten neer te zetten. Ieders talent naar 
boven halen. Er zijn zoveel mensen op 
ons tuinenpark die wel iets willen doen. 
Wouter is daar van overtuigd. 

Evelien Pullens

De betonnen zandstorm
Er is niet veel voor nodig om in een 
filosofisch gesprek met Wouter te geraken. 
Het is tropisch warm en we zitten op de 
witte bank voor zijn huisje tussen het 
hoge gras. Ik waan me in Portugal of 
Spanje door de grote potten met bloei-
ende planten. Zijn liefde voor potplanten 
ontstond op een dakterras in Amsterdam. 
Nu woont Wouter vlak bij de Pioniers en 
hij is om de dag wel op de tuin te vinden. 
“Ik hou van de natuur en vind dit tuinen-
park een unieke plek. Zo wil ik zijn.” Er is 
van alles af te lezen uit een tuin. Een grote 
schommel met twee stoeltjes voor de 
tweeling en een zelfgebouwd huisje voor 
zijn zoon van zeven. 

Ik ben niet de enige die vragen stelt. 
Wouter is geïnteresseerd in de aanpak 
van de communicatie-commissie. De 
website, nieuwsbrief, een appgroep 
misschien? Hoe betrekken we de 
omgeving, en vooral onze nieuwe buren, 
bij onze vereniging? Er rollen al meteen 
ideeën en mogelijkheden over de tafel. 
Wouter is iemand die graag een frisse 
wind wil doen waaien door de vereni-
ging. “De pioniers moet gaan resoneren 
met de omgeving. Heel Utrecht moet 
gaan beseffen dat deze plek uniek is.” 
zegt hij. Daarbij richt hij zijn ogen met 

Interview met Wouter Keijser, tuin 27

Lievelingsplant 
De oleander. Wouter is vooral trots op de witte oleander .  
Hij had ze al toen ze in Nederland nog niet voorkwamen.

Lievelingsmoment 
Diep winter. Hard aan het werk Je bent met de elemen-
ten. Het gaat sneeuwen. Je maakt een vuurtje...

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van onze vereniging heeft zowaar vier 

nieuwe bestuursleden. Voor de nieuwsbrief heb ik 

de nieuwe bestuursleden geïnterviewd. In deze 

nieuwsbrief lees je het interview met Coby en 

Wouter. In de vorige nieuwsbrief kun je de inter-

views met Judith en Ronald teruglezen.

“Iedereen die wil pionieren  

moet dat kunnen doen  

op ons tuinenpark”
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de grond van haar hart. “Ik zal er als 
bestuurslid voor vechten dat het tuinen-
park blijft bestaan.“ Ze heeft het idee dat 
we daar als vereniging wél wat voor 
moeten doen. “Niet alleen wijzelf, maar 
ook onze buren moeten er van overtuigd 
zijn dat ons stukje groen van onschatbare 
waarde is. Daarom moeten we gaan 
samenwerken met de buurt.“ Coby ís de 
buurt! Ze woont naast de Pioniers. Zij gaat 
dan ook bij haar in de straat onderzoeken 
hoe er activiteiten georganiseerd kunnen 
worden voor, met en samen met onze 
buren: de zorginstelling, de bewoners van 
de flats, de kinderen...

Dezelfde vogels als op mijn tuin
Ongeveer zeven jaar geleden begon ze 
samen met een vriendin aan het spitten 
en snoeien in de tuin, die schuin achter de 
tuin van vriend Emiel lag. Via hem kwam 
ze bij de Pioniers terecht. De tuin en het 
huisje waren zwaar verwaarloosd, dus er 
moest heel veel gebeuren. Gelukkig 
hebben vrienden geholpen, want anders 
hadden ze dat met z’n tweeën niet gered. 

 Op haar 60e verjaardag hadden die 
vrienden een verrassingsparty georgani-
seerd, waarop de handen uit de mouwen 

gingen. Iedereen hielp mee om de tuin 
op te hogen met bergen zand. Dat was 
een goede beslissing; alles groeit nu 
fantastisch. Ondertussen heeft ook het 
huisje een nieuw dak en een nieuwe 
wand. De vriendin haakte na twee jaar af 
en sindsdien heeft Coby de tuin alleen. 
“Eigenlijk ben ik hier altijd aan het werk. 
Ik heb wel het beeld om even te gaan  

zitten en de krant te gaan lezen, maar 
het komt er nooit van.” Samen met 
Emiel heeft ze een stukje moestuin aan 
de achterkant; vooral boontjes. Ze zou 
wel meer groentes willen doen, maar 
dat kost veel tijd. En nu ze ook nog in 
het bestuur zit...
We hebben afgesproken op haar flat 
omdat het regent. Mijmerend kijken we 
over de bomen naar ons park. “Ik hoor 
hier dezelfde vogels als op mijn tuin.” 
zegt Coby.

Evelien Pullens

Ik bén de buurt
Coby was het al een tijdje van plan. Als ze 
met pensioen was, zou ze zich in gaan 
zetten voor iets. Tijdens de laatste 
nieuwjaarsreceptie realiseerde ze zich 
opeens hoeveel werk het bestuur verzet 
met een kleine groep mensen. Ze besloot 
zich aan te sluiten en zich nuttig te maken 
voor de vereniging. Ze was de eerste 

kandidate die zich aanmeldde. Nu is ze 
hartstikke blij dat er een grotere groep 
enthousiastelingen is ontstaan die elkaar 
inspireren en samen de schouders er 
onder zetten. Al valt het met zo’n grote 
groep niet mee iedereen bij elkaar te 
krijgen en moet er nog dieper doorge-
praat worden over missie en doel om alle 
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zij 
heeft er in elk geval volop zin in. 

Coby woont in de waaierflat bij de 
achteringang van de Pioniers en kijkt 
vanaf haar balkon op onze boomsingel. 
“Dat groen moet altijd blijven,“ zegt ze uit 

Interview met Coby van Meerem, tuin 98

Lievelingsplant 
Haar vlinderstruik. “Ik wil sowieso meer planten die 
vlinders aantrekken in mijn tuin. Vlinders zijn zo mooi.”

Lievelingsmoment 
“Lekker in de aarde wroeten. Spitten of onkruid wieden. 
En dan ben je aan het eind van de dag doodmoe.”

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van onze vereniging heeft zowaar vier 

nieuwe bestuursleden. Voor de nieuwsbrief heb ik 

de nieuwe bestuursleden geïnterviewd. In deze 

nieuwsbrief lees je het interview met Coby en 

Wouter. In de vorige nieuwsbrief kun je de inter-

views met Judith en Ronald teruglezen.
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“Dat groen moet altijd blijven“ 

zegt ze uit de grond van  

haar hart”

“Ik heb wel het beeld om even  

te gaan zitten en de krant te  

gaan lezen, maar het komt  

er nooit van”
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Pioniers in Duitsland
Het was een zonnige dag en John Kuijk en ik meldden ons op 2 juni om kwart  
voor 7 bij de AVVN in Leidsche Rijn om op bezoek te gaan bij tuinenparken in 
Dortmund. De deelnemers aan deze dag kwamen uit de diverse tuinenparken 
uit Utrecht, leden van de werkgroep onderhoud, Paulus Jansen en Maik Schulz 
van de gemeente Utrecht. In Arnhem pikten we Francis Flohr (AVVN) en de  
directeur van de AVVN, Wim Hoentjes, op. 

Tegen 10 uur kwamen we aan in Lünen, 
een dorpje in de buurt van Dortmund bij 
de Landesschule. Dit is een organisatie 
vergelijkbaar met de AVVN hier in 
Nederland, maar dan voor de deelstaat. 
De Landesschule ligt in een gebied waar 
in het verleden veel hoogovens stonden. 
Wat je daar van terug zag; een hoge berg 
op het terrein waaronder de stenen 
gestort waren van de diverse gebouwen. 
In het gebouw van de Landesschule 
worden regelmatig cursussen georgani-
seerd voor de tuinders. Er zijn in het 
gebouw luxe slaapkamers waar deelne-
mers aan de cursussen kunnen overnach-
ten. 

Landenschule en Gartenparken
Na de diverse welkomstwoorden van de 
mensen van de Landesschule en dank-
woorden van de AVVN en onze wethou-
der Paulus Jansen kregen we uitleg over 
de Landesschule en de organisatie. Na 
een rondgang over het terrein waar 
modeltuinen, insectenhotels en dergelij-
ken te zien waren was er voor een 
warme lunch gezorgd. Nadat we ons allen 
weer in de bus verzameld hadden zijn we 
op weg gegaan naar Dortmund waar we 
Gartenpark “Innenstadt West“ bezochten. 

Dit is een langgerekt park wat uit 3 
verenigingen bestaat. In het eerste park 
werden we ontvangen door het bestuur 
met een kop koffie. In dat park was met 
moeite een sprietje onkruid te vinden. De 
twee andere parken waren vergelijkbaar 
met ons park. Rond 3 uur vertrokken we 
voor een rondrit door de stad te waarbij 
ons verteld werd hoe men van de 
staalindustriestad een zeer leefbare stad 
heeft kunnen maken. Eind van de middag 
kwamen we dan aan bij “Gartenvereins 
Am Funkturm” waar we moe van de dag 
een zeer uitgebreid diner voorgeschoteld 
kregen waar uiteraard de braadworst en 
bier niet bij ontbrak.

800 km van huis
Voldaan thuis gekomen, vertrok ik de 
volgende ochtend opnieuw naar Duits-
land samen met Hella. In Noord Duitsland 
op het eiland Rügen in het plaatsje 
“Bergen auf Rügen” ben ik uit nieuws-
gierigheid ook een tuinenpark opgelopen. 
Ik werd direct door een tuinder aange-
sproken met de vraag of ik misschien op 
zoek was naar een tuin. Mijn reactie was: 
”Dat is niet handig een volkstuin op 800 
km afstand.” Hij vond de afstand geen 
probleem. Er waren meer mensen uit  

Berlijn, Zweden en Denemarken die hier 
hun tuin als zomerhuisje gebruikte. Op 
mijn vraag hoelang hun wachtlijst was 
kreeg ik het antwoord dat juist de tuinen 
op een wachtlijst staan. In de DDR tijd 
was het fijn een tuin te hebben om zo 
tegen weinig kosten zelf groente en fruit 
te verbouwen. Nu is de belangstelling 
terug gelopen en staan er veel tuinen 
leeg. Dit was aan een aantal tuinen dan 
ook goed te zien. We hoeven ons bij  
“De Pioniers” dus echt niet te schamen.

Wat is het verschil met ons? 
In Duitsland betalen de diverse volkstui-
nen contributie aan de Schule, vergelijk-
baar met Nederland, ongeveer € 25,– per 
lid. Ongeveer 2 maal per jaar is er 
tuincontrole in het Gatenpark. De leden 
krijgen advies over wat er aan de tuin 
verbeterd kan worden, als dat nodig is. In 
Duitsland wordt het huisje net als bij ons 
door de vereniging getaxeerd. De 
tuininventaris niet. Een huisje op Rügen 
kost ongeveer € 500,– en contributie is 
afhankelijk van het gebruik, € 110,– per 
jaar, inclusief water en elektra. Tja...

Peter Verharen
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Evarien, Andrea en Evelien hebben 
met nieuwe secretaris Judith om de 
buitentafel gezeten om te kijken wat 
de communicatiecommissie voor het 
nieuwe bestuur kan betekenen 
(Richard was verhinderd). We maken 
de nieuwsbrief, vullen facebook, 
bouwen aan een nieuwe website en 
denken mee over hoe leden met 
elkaar verbonden kunnen blijven door 
middel van nieuwsflits, activiteiten, 
huisstijl, informatieborden, postertjes 
en zo voort. 

Waarnemingenbord
Als je naar de WC gaat kom je langs het waarne-
mingenbord. Pioniers worden hierdoor uitgedaagd 
goed rond te kijken en de dieren die ze tegenko-
men op ons park aan te tekenen op het bord. 
Wisten jullie dat er zelfs een ree is gesignaleerd 
bij de vijver! De bijzondere waarnemingen worden 
door Paul van Kan geregistreerd op de site www.
waarneming.nl en ook in zijn eigen data. Door dit 
bord benadrukken we de waarde van ons park in 
de stad. 
Binnenkort wordt 
het bord weer 
leeggemaakt, 
zodat er weer 
ruimte is voor 
hopelijk zinnige 
informatie. 
Gebruik het bord 
en laat anderen 
weten wat je 
hebt ontdekt.
 

Een nieuwe website zonder tuintips
Deze zomer wordt er samen met Jos, 
webbeheerder van de Pioniers 
gewerkt aan een nieuwe website. Die 
nieuwe site zal straks beter te 
bekijken zijn op een mobiele telefoon 
en tablet. Inhoudelijk blijft veel op de 
site hetzelfde, maar de tuintips gaan 
er uit. We zijn van mening dat er op 
internet al heel veel te vinden is aan 
informatie over tuinieren. Dus, lees 
nog even snel de tips op de website 
voor ze verdwijnen. Bijvoorbeeld deze 
hieronder: 

Onkruid bestrijden: rust en verschraling
Onkruid bestrijden begint bij 
aanpak van de bron: minder 
“onrust zaaien” voorkomt een 
hoop ergernis. Verstoor de 
bodem daarom zo min mogelijk. 
De oplossing om een onkruid-
haard weg te krijgen is ook 
eenvoudig, maar vraagt geduld: 
laat de plek met rust. Want de 
meeste onkruiden houden niet 
van een stabiel milieu en zullen 
na een jaar of 5 gaan wegkwij-
nen. Andere plantensoorten 

nemen het dan 
geleidelijk over. 

Dit proces kun 
je helpen door 
verschralings-
beheer toe te 
passen. 

Maaien en 

afvoeren dus. Maaien vlak voor 
de bloei is sowieso aan te raden. 
Niet alleen om de planten uit te 
putten, maar ook om versprei-
ding door zaad te voorkomen. 
Planten met holle stengels, zoals 
akkerdistel, worden extra 
benadeeld door vlak voor regen 
te maaien; de stengels rotten 
dan in. 
Geduld is een schone zaak. Ook 
hier: het probleem van onkruid 
lost zichzelf op. Geniet ondertus-
sen van de aangename kant van 
bloeiende akkerdistel, braam en 
jacobskruiskruid: ze staan in de 
top-10 van nectarleveranciers en 
zitten vaak vol vlinders. Besef dat 
de brandnetel waardplant (dat is: 
voedselplant voor rupsen) is voor 
meer dan 20 vlindersoorten. 

Op de site tuinen.nl vind je veel tips:
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