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Geslaagde open dag met heerlijk weer! 
 
Zaterdag 24 augustus was een zonovergoten dag 
en dat bracht met zich mee dat er honderden 
mensen naar onze Open Dag kwamen. Het was 
de hele dag een komen en gaan van bezoekers op 

de markt en een 
flink aantal 
maakte ook een 
kuier over de 
volkstuinen. Het 
leverde ook 
weer een aantal 

belangstellenden voor een volkstuin op. 
Afwachten of ze ook echt lid worden en gaan 
tuineieren.  
 
De verkoop van eigen groenten en fruit, 
pompoenen, loempia’s en bovenal gerookte 
makreel leverden honderden euro’s op. Alle 
vrijwilligers bij deze super bedankt voor de inzet 
de hele dag.  
 
Het is herfst dus onze tuinders hebben het druk 
op de eigen tuin. Een overvloedige oogst wordt 
met tassen, kratten, bakken en kruiwagens vol 
van de tuinen naar huis gebracht. Om weg te 
geven, op te eten, in te vriezen of anders te 
bewaren. En misschien heeft u ook wel wat over 
om aan de voedselbank Súdwest-Fryslân te 
geven.  Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
 
De eerste herfstkleuren zijn te zien, er zijn nog 
mooie zonnige momenten. Het leven van een 
tuinder is soms zo gek nog niet! 
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tuinbeurt zaterdag 19 oktober  
 
Zaterdagmorgen is het zo weer zo ver en wordt 
de laatste tuinbeurt van 2019 gehouden. Deed u 
dit jaar nog niet mee met één van de tuinbeurten 
dan is dit uw laatste kans! We starten stipt om 
9.00 uur bij het verenigingsgebouw, daar wordt 
het werk verdeeld. Om 10.30 uur is er een 
koffiepauze en later SKOFT om  12.30 uur met 
heerlijke soep met broodjes voor de harde 
werkers.  
Wat gaan we in elk  geval doen?  

 Klimop uitgraven en herplaatsen 

 Berenklauwen aanpakken 

 Aantal onverhuurde tuinen opruimen 

 Greppels Vak G maaien 

 Windsingels rommel uit halen 

 Huishoudelijke klussen 
Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk 
tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens 
mee.  
 
Hoge bomen en struiken op uw volkstuin 
Op de jaarvergadering was het al aangekondigd, 
dit jaar zou er extra aandacht zijn voor bomen en 
struiken op de volkstuinen. In 2011 zijn de nieuwe 
tuinen op de Noorderhoek in gebruik genomen 
en hebben veel mensen daar bomen en struiken 
geplant. In de loop der jaren is een aantal mensen 
al aangesproken op bomen en struiken die te 
dicht op de erfgrens of aan het pad staan. Kleine 
boompjes worden groot! Op een gegeven 
moment geven ze te veel schaduw, hebben de 
buren er last van en erger nog: ze zijn bijna niet 
meer te verwijderen.  
 
En dan wordt het vaak een probleem voor de 
vereniging. De tuinder vertrekt en laat een tuin 
achter met een of meer veel te grote bomen of 
struiken op een verkeerde plek. De kosten om 
zo’n tuin weer netjes en verhuurbaar te krijgen 
zijn erg hoog. En die kosten zijn op een gegeven 
moment weer terug te vinden in een verhoogde 
contributie. En dat willen we als bestuur, samen 
met onze tuincommissarissen, voorkomen.  
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Wat staat er in onze reglementen? 
 
Onze reglementen zijn in de loop van de jaren 
opgesteld en bijgesteld door de eigen leden. De 
laatste aanpassing was op de jaarvergadering in 
2017. Kijk even kritisch naar de opgegeven maten 
en afstanden, kloppen die nog met wat er op uw 
tuin staat? Zo niet: doe er dan wat aan. Snoei, 
verplaatst of haal de top er uit zodat het wel op 
de goeie hoogte is. Bij de laatste schouw dor 
bestuur en tuin commissarissen is geconstateerd 
dat een aantal tuinen niet meer aan de regels 
voldoen. Die tuinders worden aangesproken, 
gemaild of krijgen een brief van het bestuur.  
 
Voor (Vrucht)bomen, struiken, heesters en 
hagen gelden de volgende regels:  
 
• De gezamenlijke hagen op de perceelgrens 
met de naastliggende tuinder en die op de 
achterkant van het perceel mogen niet hoger zijn 
dan 1.00 m.  
• Voor (vrucht)bomen, struiken en heesters 
gelden afhankelijk van de hoogte van het 
plantmateriaal de volgende plantafstanden: 
• op 1 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 2 m; 
• op 2 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 3 m; 
• op 3 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 4 m. 
• De leden zijn verplicht hun (vrucht)bomen, 
struiken en heesters onder controle te houden en 
bij het constateren van besmettelijke ziekten 
maatregelen te treffen welke in hun eigen belang 
en dat van medetuinders noodzakelijk zijn. Bij 
verzuim heeft het bestuur het recht de besmette 
bomen, struiken en heesters te laten verwijderen. 
Eventuele kosten hiervan komen voor rekening 
van heb betrokken lid. 
• Voor ondersteuning van gewassen en 
klimplanten is het gebruik van afscheidingen met 
een open structuur (bedrading, gaas) van 
maximaal 1.70 m hoog toegestaan. Deze 
afscheidingen moeten minimaal 1 m vanaf de 
perceelsgrens van de naastliggende tuinder en 
vanaf de voor- en achterkant van het perceel 
geplaatst worden. Dit in verband met schaduw. 
 
 

 
 
Terugblik vanuit de bijenstal 
Vanuit de verte komt de eerstvolgende donkere 
lucht met regen alweer aandrijven; het teken dat 
we nu echt in de herfst zitten. Het tuin- en 
bijenseizoen zit er weer op. Het enige wat we nu 
kunnen doen is de balans opmaken en alvast 
plannen maken voor volgend jaar. 
We kunnen vanuit onze bijenvereniging 
terugkijken op een goed seizoen. We hadden 
tijdens onze open dag op 13 juli veel 
belangstelling. Bij de bezoekers was niet alleen de 
interesse in bijen(houden) de reden voor een 
bezoek aan de bijenstal. Er waren ook vragen 
over de biodiversiteit en wat men zelf kan  
betekenen op dit punt. Je ziet zo toch dat de 
bewustwording omtrent het toepassen van 
biodiversiteit groeit onder de mensen. 

De cursisten die 
in de afgelopen 
zomer praktijk-
lessen hebben 
gevolgd in de 
bijenstal zijn op 
24 september jl. 
allen geslaagd 

voor het examen in Leeuwarden. Nu begint het 
echte bijenhouden pas, want alles is in de praktijk 
toch anders dan in het lesboek.  
Door de enorme belangstelling die er op dit 
moment is om zelf bijen te gaan houden hebben 
we deze zomer twee extra praktijklesplaatsen 
moeten inrichten om daarmee twee extra 
cursisten te kunnen plaatsen. Nog lang is hiermee 
niet aan de enorme vraag voldaan. Bij iedere 
praktijklesplaats in Friesland is momenteel een 
wachtlijst voor de Basiscursus Bijenhouden. Dit 
betekent dat jullie in ieder geval de komende 
zomer op zaterdagmiddag de nieuwe schone 
witte imkerspakken weer zullen zien rondlopen 
bij de bijenstal. 
Femke Meinen (secretariaat bijenvereniging) 
 
Mest bestellen  
Er kan weer mest worden besteld zowel voor op 
de Noorderhoek als voor De Domp. We hebben 
als medewerkers van de inkoop (winkel)er voor 
gekozen om dit jaar alleen gedroogde kalvermest 
in te kopen en aan te bieden. 
  



 
 
De mest kan weer worden besteld tijdens de 
openingstijden van onze winkel. De kosten per 
m3 zijn € 10,-, dit is inclusief bezorging. 
 
BESTELLEN = BETALEN (contant) 
 
Wanneer de mest op de tuinen in de 
Noorderhoek wordt rond gebracht is nog niet 
bekend. Bericht daarover volgt. Heb je nog vragen 
dan kun je terecht in de winkel tijdens de 
openingsuren 
  
Bezorging Domp 
Tuinder Lieuwe Kooistra (Vak G Noorderhoek) 
verzorgt in overleg met de desbetreffende 
tuinders het rondbrengen van de mest op de 
Domp.  
  
Bestellen compost 
In het voorjaar kan weer compost worden 
besteld.  

 
 
 
 
 
 
 

Aanbrengen schelpenlaag Noorderhoek 
Hebt het vast al wel gezien, de gemeente heeft 
een slijtlaag bestaande uit schelpen aangebracht 
op onze asfaltpaden.  
 
Openingstijden servicepunt vanaf  1 november 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
 
Attentie: Vanaf 1 november vervalt de 
openstelling van de winkel en kantine op de 
maandagmiddag! 
 
Groenten en fruit voor de voedselbank 
De voedselbank Súdwest-Fryslân heeft ons 
gevraagd of wij jullie, onze tuinders, willen vragen 
of zij ook groenten en fruit, die over en/of teveel 
zijn, aan de voedselbak willen schenken. Wij 
willen als bestuur daar graag aan meewerken en  
 
 

 
 
vragen jullie als tuinders om, als het kan, iets van 
je tuin beschikbaar te stellen. 
 
Woensdag 2 oktober hebben enkele 
bestuursleden en tuin commissarissen appels 
gezocht en geplukt van onverhuurde tuinen. Ook 
zijn er appels geplukt in de boomgaard op Vak G. 
Er stonden vier volle kisten met appels klaar voor 
de vrijwilligers van de voedselbank, ze waren er 
erg blij mee. 
 
De voedselbank verzorgt in onze gemeente de 
hulp aan zo’n 40 gezinnen, het gaat dan om 225 
personen waaronder ook kinderen. 
 
Afgesproken is dat de vrijwilligers om de 14 
dagen op woensdag de groenten en het fruit op 
komen halen. Wilt u eens kijken op uw tuin of u 
iets kunt missen? Op veel tuinen hangen de 
bomen overvol met appels en peren. 
 
De voedselbank is overal blij mee, een paar 
preien of één struik andijvie is ook prima. Alle 
beetjes helpen. 
 
Lever uw bijdrage in vóór 15.00 uur op 
woensdagmiddag 16 oktober bij de winkel. 
 
De volgende data zijn woensdag:  

 30 oktober 

 13 november 

 27 november   

 11 december. 
 
Stoppen met tuinieren?  
Wilt u dit jaar stoppen met tuinieren? Geef het 
dan schriftelijk of per mail vóór 1 november 2019 
door aan het bestuur of aan Sytse Durksz. Zie 
voor info en telefoonnummers op onze website. 

Zaaien in oktober 

Hoewel het de maand van  oogsten is,  kun je nog 
wel  wat zaaien in de kas of platte bak. 
Winterpostelein, wintersla, snijbiet en enkele 
spinazierassen.  En als het opkomt groeit het 
langzaam, want de dagen worden korter en de 
nachten kouder. Ook kunnen de winteruien en de 
knoflookteentjes worden geplant.  
 
 



 

 

Herfstbladeren 

Op de afgevallen bladeren van de fruitbomen 
zitten veel schimmels, meeldauw, roest enz.  
Door de bladeren weg te harken en te 
composteren neem je een belangrijke infectie 
bron weg. Verzamel gevallen bladeren. Leg ze in 
een bladhoop, waar ze composteren en de vaste 
planten weer tot voeding dienen. Of maak 
bladaarde. Dat duurt even, maar dan heb je ook 
wat. Want bladaarde is het koelere werk van   
schimmels. Dit  in tegenstelling tot de 
composthoop, die verteert doormiddel van 
wormen en bacteriën en  daardoor veel warmer 
wordt. 
Bladhoop 
 Voor het maken van een bladhoop meng je 
stikstofrijk materiaal door de bladeren. Dat kan 
mest zijn of bloedmeel of wat groen materiaal als 
grasmaaisel. Want verteren van bladeren  “vreet” 
stikstof. Tot slot dek je de hoop af met een laagje 
grond en wacht je geduldig tot de natuur zijn 
werk doet. 
 
Bladaarde 
 

  
 

Je kunt van bladeren ook bladaarde maken en daar 

kun je vuilniszakken voor gebruiken. Verzamel   
bij voorkeur nat  blad en stop het in vuilniszakken. 
Als  het te droog is, giet er dan  wat water bij. En 
doe er ook wat stikstofrijk materiaal bij  (mest of 
bloedmeel of  grasmaaisel) want  ook hier geldt 
dat verteren  stikstof “vreet” . Ook een beetje 
aarde erdoor  voor de inbreng van schimmels, 
bacteriën en wormen. 
Bind de zakken dicht, prik er wat gaten in voor de 
beademing en zet ze ergens in de schaduw weg 
en wacht twee of drie jaar. 
 
Bladaarde is voedselrijk en het verhoogt de 
vochthoudendheid van de tuingrond. 
 

 

 

 

Winter klaarmaken 

Vanaf half oktober/november is het tijd om te 
beginnen de moestuin weer winterklaar te 
maken.  

 
En de tuin voorbereiden op het komende jaar. 
Dus zorgen dat de grond  wordt aangevuld met 
nieuwe voeding met mest en/of compost. Daar 
heb je het volgend seizoen veel plezier van. Ook is 
het een goede tijd om zaken te verplanten.  
 
Eerst al het onkruid er uit 
Je kunt beginnen met weghalen van al het 
“onkruid”  uit je tuin en de tuin dan te spitten. Je 
kunt ook kiezen om te  mulchen.  
 
Tuinplan voor volgend jaar 
Nu weet je dat misschien nog niet precies, maar 
als je in januari of februari de eerste mest en 
misschien ook wat kalk gaat uitstrooien is het 
handig om te weten waar dat nodig gaat zijn. Pas 
wisselteelt toe, dat vinden alle gewassen fijn. En 
voor aardappelen en tomaten is dat so-wie-so 
verplicht. Elke plant heeft weer andere 
behoeften. Dus maak een tuinplan!  

 

Nut & Genoegen, Gert Post secretaris 

Dekamalaan 13, 8604 ZE  Sneek 

gertpost@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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