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Nieuwsbrief maart. 

 

Algemeen 

In deze nieuwsbrief zal er een en ander aan de orde komen zoals de Nieuwjaarsreceptie, de 

Nieuwjaars wandeling, tuin tips, diefstal, ledenvergadering en andere wetenswaardigheden. 

Toen begin maart de eerste zonnestralen zich lieten zien kwamen ook de eerste tuinliefhebbers weer 

naar de tuin. Een enkeling had zich van de winter wel eens in de tuin laten zien. Er werd van alles 

opgeruimd gesnoeid wat voor de winter niet was gebeurd en ook werd er al door een enkeling wat 

omgespit. Nu zeggen de “geleerden” dat je niet te vroeg moet gaan spitten, de grond moet eerst wat 

op temperatuur komen. Ik denk zelf dat er wel een kern van waarheid inzit. De pieren die ik opgroef 

leken wel dode pieren. Ik ben na een stukje spitten dan ook maar gestopt. Maar toen na enkel dagen 

het plots een warm weekend was waren ook de pieren wakker en ik zag ook dat dit in meerdere 

tuinen het geval was want velen waren al aan het spitten. Sommige nieuwkomers waren al heel ver 

met het mooi maken van hun tuin. 

In elk geval is het begin weer gemaakt. Ik hoop voor iedereen ook een mooi en fijn tuinjaar met de 

regen op het juiste moment en ook de zon volop, wanneer deze nodig is. 

 

Diefstal. 

Helaas hebben we ook deze winter weer bezoek gehad van het dievengilde. Gelukkig was het niet zo 

erg als afgelopen jaar. Maar ja we hadden ook niet zoveel meer dus veel was er niet te halen. Maar 

een bosmaaier was weg en ook in diverse tuinhuizen is ingebroken. Ik heb nog steeds spullen liggen 

die uit tuinhuizen gestolen zijn en achtergelaten zijn door de inbrekers. Er kan nog steeds bekeken 

worden, of er iets tussen ligt wat uit jou tuinhuis verdwenen is. 

 

Paashaas op bezoek 

Op zaterdag 4 april zal de paashaas op bezoek komen, we zullen dan wel  de poort moeten 

openzetten anders komt hij niet binnen denk ik zo. Opgave kan op zaterdag  21 en 28 mrt  van 

09.00u tot 13.00u in de kantine bij een van de dames die de contacten met de paashaas 

onderhouden. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 4 januari was er onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en wandeling. De dames van de 

kantine hadden er voor gezorgd dat het weer een geslaagde receptie was. 

Vooraf was er weer een korte maar gezellige wandeling die achter het tuincomplex om naar 

Gronsveld liep. Tijdens die wandeling waren de dames van de kantine druk bezig met hun 

voorbereiding. 
 



 

Na afloop van de wandeling begon de nieuwjaarsreceptie die druk bezocht werd. Het was gezellig 

met lekkere hapjes en drankjes.  De kantine was leuk versierd en zo rond 16.00u was de kantine 

propvol. Gelukkig was het weer goed, zodat er soms ook wat mensen buiten stonden. 

Gilbert Ghelen en Wilma Harmsen gaven aan dat ze willen stoppen met het werk in de kantine. 

Beiden blijven wel nog lid maar hebben ook hun tuin opgegeven. Gilbert is enkel weken geleden 

gevallen en verkeerd op zijn schouder terecht gekomen. Dit in combinatie met zijn leeftijd was een 

reden om met de werkzaamheden te stoppen. Wilma was enkele jaren lid en heeft ook vrij snel de 

werkzaamheden met Gilbert samen gedaan in de kantine. Beiden wil ik jullie namens iedereen 

bedanken voor de werkzaamheden die jullie gedaan hebben al die jaren in de kantine. Ik hoop 

overigens dat we jullie nog vaak op de tuin zullen zien. 

Ook de dames van de kantine wil ik bedanken voor de goede en fijne organisatie. 

Ledenvergadering 

Op donderdag 5 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Om 19.00u kwamen de eersten reeds 

binnen en zo rond 19.40u opende de voorzitter de vergadering Bijna allle stoelen waren bezet en dan 

kunnen we zeggen dat er een goede opkomst was. Ook VTV De Heeg gaat met de tijd mee want de 

complete vergadering werd gepresenteerd met een beamer.  Er werd gestemd over vervanging van 

Jean Frederix onze aftredende penningmeester en Henk Grothues onze aftredende secretaris. Jo 

Nellissen  werd na de stemming onze nieuwe penningmeester en Ton Eussen onze nieuwe secretaris.  

Jean en Henk dank voor de prettige wijze waarop jullie de taak binnen het bestuur hebben 

uitgevoerd. Jullie hebben een goede en soms ook een positief kritische bijdrage geleverd aan het 

mee besturen. Daarnaast ook dank aan Jean voor de bijdrage aan alle nieuwsbrieven die de 

afgelopen jaren uitgebracht zijn, jouw spreuken gaan we missen. 

Jo en Ton nogmaals proficiat om deel uit te maken van het bestuur en ik hoop dat we de komende 

jaren met dit bestuur vooruit kunnen. Ik hoor al goede ideen van jullie waar we als Tuinvereniging 

iets mee kunnen.  

Tevens werden enkele leden in het zonnetje gezet voor de extra werkzaamheden die ze in het jaar 

gedaan hebben naast hun reguliere verenigingswerk of vanuit de werkgroep waar ze in zitten.  

Op het eind werd eindelijk de prijs uitgereikt aan de winnaars van de pompoenwedstrijd. 

Wedstrijd voor 2015 

Afgelopen jaar werd binnen onze tuinvereniging gestreden om de grootste pompoen, in 2013 was 

het de grootste zonnenbloem. In 2015 is het de mooiste tuin. De mooiste tuin kan zowel een 

bloementuin of groenten tuin zijn en ook een combinatie van de twee. De jury zal dit jaar bestaan uit 

een bestuurlid en 2 leden. Niemand hoeft zich op te geven om mee te doen aan de wedstrijd, alle 

tuinen doen mee. Wel zou het leuk zijn, als de leden die mee in de jury zitting willen nemen zich 

aanmelden voor 30 april bij de secretaris Ton Eussen. ton.eussen@home.nl 



Hoeveel leden waren er actief vanaf de oprichting 

Ledenschema 

Aantal leden Aanwezig op jaarvergadering 

  1e    2e    3e 

1983         

1984 95 68     

1985 125 53 49   

1986 109 40 44   

1987 71 37     

1988 75 23 17   

1989 72 21 25   

1990 68 14 29   

1991 64       

1992 68 23     

1993 59 26     

1994 62 22 19   

1995 61 29 15     20 

1996 60 20     

1997 64 26 24     18 

1998 61 15 20   

1999 62 23     

2000 59 26     

2001 58 23     

2002 69 22     

2003 71 18     

2004 75 22     

2005 73 29     

2006 75 44 24   

2007 74 39 31   

2008 75 32     

2009 82 38     

2010 92 45     

2011 92 35     

2012 95 33     

2013 100 33     

2014 110 52     

2015 115   ??     

Dat er in 1985 zoveel leden waren, heeft er mee te maken, dat de vereniging pas kort bestond. 

Tevens was ook het maximale aantal tuinen uitgegeven. O.a.  de grote strook naast de 

Politiehondenvereniging,  naast de schapenweide en tegenover de kantine. Vanaf het dieptepunt 

in 2001 loopt het ledenaantal op. Belangrijk als er rust bij de vereniging is zie je de tuinliefhebbers 

uitbreiden maar ook dat er maar een vergadering op jaarbasis is met een opkomst van ongeveer 

50%. In 2015 is het exacte aantal nog niet bekend maar zal rond de 55 zijn. 



Tijd voor bemesting 

Voor gezonde planten en een goede oogst is de aanwezigheid van de belangrijkste 

voedingselementen in de grond onmisbaar. 

Deze voedingselementen zijn:  

• Stikstof (N), nodig voor de vorming van bladgroen en de groei van de plant. 

• Fosfaat (P), nodig voor de vorming van wortels, voor de bloei en het rijpen van  vruchten. 

• Kalium (K), nodig voor het transport van water en koolhydraten in de plant. 

Daarnaast moet de zuurgraad (de pH-waarde) van de grond in orde zijn, omdat de planten anders 

geen of te weinig voedingstoffen opnemen. Met kalk kan men de zuurgraad regelen. 

Toevoeging van organisch materiaal d.i. goed verteerde stalmest of compost verbetert de structuur 

van de bodem. Dit doet men bij voorkeur in het vroege voorjaar, minimaal 3 á 4 weken voor het 

zaaien en planten in de volle grond begint.  

Bodemdiertjes zoals de regenworm, micro-organismen enz. verwerken het organisch materiaal in de 

grond en zetten het om in voedingsstof voor de planten. Het duurt minimaal 3 á 4 weken voor 

organische meststoffen beschikbaar beginnen te komen voor de planten. 

Bemesten voor de winter is minder voordelig, omdat daardoor de meststoffen voortijdig vrijkomen 

en uitspoelen naar het grondwater, wat ook nog ongunstig is voor het milieu. 

Vuistregel voor de benodigde hoeveelheid stalmest of compost per 100 m²: 

• Moestuin:  7 kruiwagens (0,5 m³) onderwerken.  

• Siertuin:  3,5 kruiwagens (0,25 m³) toevoegen.  

Alternatief kan men ook met gedroogde koemestkorrels, of –poeder bemesten. De voedingswaarde 

hiervan is ongeveer gelijk aan die van stalmest. Gedroogde koemest helpt echter niet de 

bodemstructuur te verbeteren.  Gedroogde koemest strooit men bij voorkeur in het voorjaar uit en 

harkt men vervolgens in de bovenlaag 

Vuistregel voor de benodigde hoeveelheid gedroogde koemest per 100 m²: 

• Korrels: ongeveer 50 liter (½ liter per m²)  

• Poeder: ongeveer 100 liter (1 liter per m²) 

 

Niet alle planten in uw moestuin doen het goed met organische mest.  

• Peulvruchten, uien, sjalotten, prei, sla andijvie en bleekselderij houden van rijke grond en zo veel 

stalmest en compost als mogelijk.. De grond dient een pH van 6,5 te hebben  

• Koolsoorten en spinazie hebben voldoende kalk nodig, omdat ze anders vatbaar zijn voor 

knolvoet. Omdat de plaats waar voorheen peulvruchten zijn verbouwd rijk is aan stikstof, worden 

koolsoorten en spinazie het best het jaar daarna op deze plek verbouwd. Dit deel van de tuin 

geeft men bij voorkeur gewone kunstmest en indien nodig kalk. De pH is bij voorkeur tussen 6,5 

en 6,8. 

• Wortel- en knolgewassen als bieten, worteltjes, rapen, pastinaak, knolselderij en schorseneren 

krijgen vaak misvormingen, als er organische mest wordt gegeven. Daarom hier alleen kunstmest 

geven. Indien deze verbouwd worden op de plaats waar voorheen de koolsoorten hebben 

gestaan, is er nog voldoende kalk in de grond. Aardappels hoeden ook niet van kalk, omdat ze 

dan schurft krijgen. Ze kunnen echter wel organische mest verdragen. De pH dient tussen 6 en 

6,5 te zijn.  

       Ton Eussen 



Vreemde vogels op VTV de Heeg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste tuinders genieten van (de meeste) vogels. 

Wat is er nou mooier dan een koolmees die even je boerenkool controleert op de laatste rups? Of 

een pimpelmees die hetzelfde doet? Nou, misschien dat er vanaf dit jaar kool- en pimpelmezen met 

gekleurde pootjes op het complex rondvliegen! 

Zo kunt u natuurlijk herkennen of die behulpzame mees steeds dezelfde is. Die gekleurde pootjes zijn 

echter geen ludieke actie van een mede tuinder, maar een onderzoek bij de buren: op het terrein van 

de Kinderboerderij. De ringen zijn bedoeld om de individuele mezen uit elkaar te kunnen houden. 

Mezen hebben namelijk heel verschillende karakters, en daar richt dit onderzoek zich op. 

Onderzoek en onderzoeker  

Eerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Janneke Ackermans; 

bioloog (afgestudeerd op het gedrag van pimpelmezen) en lid van de 

vogelwerkgroep van het IVN Maastricht. Ik ben geïnteresseerd in het 

gedrag van mezen en doe dit onderzoek als vrijwilliger. Door de 

aangebrachte gekleurde ringen kan ik op afstand een individu 

herkennen en zo ook het gedrag van de mezen proberen vast te 

leggen. Daarbij kun je denken aan vragen als “hebben bepaalde 

mannetjes meer dan één vrouwtje?”, “gedragen bepaalde mezen zich 

agressiever of juist minder agressief dan andere?”, “brengen 

agressievere mezen meer jongen groot?”. 

 

Het onderzoek is begonnen in december 2014 en richt zich dus op het gedrag van koolmezen en 

pimpelmezen. Afgelopen winter heb ik samen met Peter Alblas (uit de Heeg) 9 koolmezen en 4 

pimpelmezen van kleurringen voorzien.  Dat betekent dat we volwassen kool- en pimpelmezen 

hebben voorzien van een metalen poot ring met een uniek nummer en daarbij drie gekleurde plastic 

ringen.  

koolmees DGM-PZ (donkergroen, metaal - paars, zwart) pimpelmees RM-RP (rood, metaal - rood, paars) 



Kast 4 op de kinderboerderij wordt 

geïnspecteerd door een pimpelmees 

(PM-DGZ) 

Het (kleur)ringprogramma is goedgekeurd door het Vogeltrekstation, onderdeel van het NIOO 

(Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek). Overigens is uit onderzoek gebleken dat de 

mezen geen nadeel ondervinden van de kleurringen. In tegendeel, mezen met kleurringen liggen 

beter in de ‘huwelijksmarkt ‘ dan mezen zonder kleurringen! 

Krijgen de jonkies ook kleurringen? 

Het wel en wee van de jongen vormt het andere deel van het 

onderzoek. “hoeveel eieren worden er gelegd?”, ”komen ze 

allemaal uit?”, “vliegen alle jongen uit?”, “In welke conditie?”.  

De nestjongen krijgen alleen een aluminium ring met een 

uniek nummer. Zo kunnen we een familiestamboom 

opbouwen. Als we ze in de winter als volwassen vogel en 

potentiële broedvogel in een kast aantreffen zullen we ze wèl 

kleurringen. 

Intensief onderzoek 

Vorig jaar heb ik bij de Schark (buitenverblijf van de broeders 

van Maastricht aan de Mergelweg) 30 mezen nestkasten 

gecontroleerd tijdens het broedseizoen. Dat onderzoek, in een 

gemengd parkbos loopt dit jaar door.  

In De Heeg volg ik 23 kasten. De planning is om deze kasten 

ongeveer om de andere dag te controleren, zodat ik de 

broedbiologie van de mezen nauwkeurig kan volgen. 

De mezen laten zich daar niet door storen; ik heb nog niet 

mee gemaakt dat een nest verlaten werd door de regelmatige 

controles. 

Aangezien het volkstuincomplex direct naast de 

kinderboerderij ligt, is de kans groot dat u één van de 

geringde mezen tegenkomt. Mocht dat gebeuren, dan weet u 

dat de betreffende mees onderdeel is van ons ringprogramma 

en ons waardevolle informatie geeft over de broedbiologie 

van mezen. 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u natuurlijk contact 

met mij opnemen. 

Een hele mooie lente gewenst. 

Janneke 

janneke.ackermans@gmail.com 

 

 

Kennis verrijkt 

Aardappels kennen twee verschillende kiemingen. De eerste, die al in de herfst kan optreden is de 

zgn. “topspruit”. Dit is een forse kiem, soms twee, die aan het kop einde (waar de meeste ogen 

zitten) van de knol uitgroeit. De kiem kan wel 10-40 cm lang worden en neemt zoveel energie, dat de 

overige ogen moeilijker loskomen. Een aardappel die alleen op z’n topspruit groeit geeft weinig 

stengels en dus weinig (hoewel grove!) knollen.  

nestkast met 11 jonge pimpelmezen van 13 

dagen oud 



Beter is het dus om de topspruit ongeveer in januari af te breken. Vervolgens leg je de knollen terug 

bij een wat hogere temperatuur, de overige ogen komen nu los. Deze tweede kieming geeft veel 

meer kiemen en later dus veel meer groeistengels: een hogere opbrengst met een regelmatiger 

sortering. Als in februari zo veel mogelijk ogen los zijn (te zien aan de "witte puntjes" in de ogen) dan 

leg je de poters in het licht en op kamertemperatuur. Zo ontstaan mooie regelmatige kiemen van 

0,5-1 cm lang.  

Zodra de buitentemperatuur dat toelaat (10- 15EC) mogen de poters naar buiten om de kiemen af te 

laten harden, zodat ze er bij het poten niet afbreken. Natuurlijk zijn er soms forse verschillen in 

kiemgedrag tussen verschillende rassen.  

In de praktijk zal de juiste timing uit ervaring moeten blijken. De kalender vergeten en pas poten 

(met de kiemen naar boven!) als de bodemtemperatuur boven 10EC komt en de grond met blote 

handen behaaglijk aanvoelt.  

Een extra tip: nooit in (netlon)zakjes voorkiemen. De kiemen groeien door de mazen en breken af bij 

het legen van de zakjes." 

 

Fruit wassen, moeilijk nee toch of toch…… 

 

 



Hondenpoep 

Er is helaas weer veel hondenpoep te vinden op de paden in de tuin. Bij deze hebben we als bestuur 

de volgende maatregel moeten nemen. Het is verboden uw hond op de paden los te laten lopen. In 

uw eigen tuin is het uw eigen verantwoording. Zou er alsnog een hond zijn behoefte doen dan dient 

u dit op te ruimen. Loopt er om welke reden ook de hond los op de paden, dan krijgt u 1x een 

waarschuwing, als het daarna weer gebeurt zal er een verbod komen voor die betreffende hond dit 

jaar nog op de tuin te komen. Helaas het is niet anders. 

 

Volgende nieuwsbrief 

Deze zal normaal gesproken half mei binnen rollen. Mochten jullie leuke stukken hebben dan zou ik 

zeggen mail ze mij ( Jean Rutten jjn.rutten@home.nl) en ik zal ze in de nieuwsbrief plaatsen. 


