
Nieuwsbrief april 2021. 

 

Algemeen 

Het tuinseizoen is voor sommigen al begonnen. Deze keer in de nieuwsbrief: De laatste stand van 

zaken aangaande debrief die 30 dec. gestuurd is aan alle tuinverenigingen van Maastricht, die grond 

van de Gemeente Maastricht in pacht hebben.  

Een klein beetje kantinehoop voor 2021, verenigingswerk en wat andere wetenswaardigheden. 

 

30 dec brief van de gemeente 

Inderdaad op 30 dec viel er een brief bij Ton, onze secretaris op de mat, dat we binnen 3 maanden 

alles wat hoger was dan 50 cm moesten afbreken. 

Er is ons in 1983 en nogmaals in 1994 een contract voorgelegd en door het toenmalige bestuur 

ondertekend, waarin staat, dat opstallen, rasters en voorzieningen niet zijn toegestaan, tenzij in 

overleg met de Gemeente en na het verkrijgen van toestemming van de Gemeente  

Kleine bouwwerken (zogenaamde éénruiters) met een norm van maximaal 4,80 m2 glas per 

100 m2 tuinoppervlakte en een maximale hoogte van 50 cm zijn wel toegestaan. 

Nu kan ik me als kind herinneren dat als je begin jaren 60 bij een kweker van planten kwam, daar 

gemetselde of houten bakken stonden met glazen schuifplaten, waarin men zaaide en nadien 

planten verkocht. 

Alles werd toen nog gewoon in de buitenlucht geplant. Dit zal mogelijk ook begin 1980 nog zo 

geweest zijn. Half jaren 90 was het al anders. Toen was een tuinhuis of serre al iets wat thuis begon 

te horen in een tuin. 

Nadien hebben buiten afd. Vastgoed om - die hebben o.a. de huurcontracten in hun portefeuille -  

gesprekken plaatsgevonden met raadslieden, een wethouder en zelfs de toenmalige burgemeester, 

die zeiden: plaats maar een serre of tuinhuisje. De diverse verenigingen deden dit dan ook. 

Of Vastgoed zijn naam toen ook al eer aan deed, nl. vasthouden aan gemaakte afspraken weet ik 

niet. Feit is, dat geen enkele vereniging er prettig mee werkt. 

Na ontvangst van de brief hebben vrijwel alle volkstuinverenigingen hun ongenoegen geuit, waarop  

een aantal raadsleden uit diverse partijen vragen hierover gesteld hebben. Dit resulteerde erin, dat 

er vrij snel een reactie kwam vanuit de Afdeling Ruimte van de Gemeente. Zij hadden plots alles in 

hun pakket gekregen en men gaf aan dat er binnen korte tijd niks afgebroken hoeft te worden. 

Tevens hebben 2 dames van afd. Ruimte in het kader van een inventarisatie van vraag en aanbod van 

volkstuinen en onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden van uitbreiding met mij een 

zoomgesprek van een uur gehad. Ook gaven zij aan, dat ze aan het onderzoeken zijn hoe b.v. 

uitbreiding van het aantal tuinen kan plaatsvinden en hoe de toekomst van volkstuinieren er kan en 

zou moeten uitzien. 

Ook werd er even getipt dat er illegale bouwwerken stonden. Toen ik hun duidelijk maakte dat er 

niks illegaals stond en dat ik deze woorden ingetrokken wilde zien, werd dit gerespecteerd. 

Overigens hebben alle verenigingen zo een gesprek gehad. 

Ondertussen hebben alle verenigingen, die grond gehuurd hebben van de gemeente, zich 

samengevoegd en we vormen gezamenlijk een blok. 

We hebben ook aangegeven dat we open staan voor gesprekken met de gemeente. 

Ondertussen heb ik namens alle verenigingen een brief gestuurd naar de gemeente met de vraag hoe 

nu verder met de tuinhuisjes en serres. Daar kwam binnen 24uur een reactie op dat dit jaar zeker 



geen aanpassingen gaan komen. Tevens gaf men aan dat men ook al alle tuinverenigingen fysiek 

bezocht zouden hebben om een beeld te krijgen, hoe het er nu echt bij staat. 

Ik neem aan dat een bezoek via het bestuur gaat. Niemand heeft echter wat gehoord.  

Toen ik de vraag stelde, hoe men de volkstuinen dan bezocht heeft, kwam het volgende antwoord: 

Men had de fiets gepakt was twee dagen gaan rondfietsen en zo heeft men zich een beeld gevormd. 

Afd. geeft aan een visie te hebben, hoe tuinieren binnen Maastricht er in 2040 zou moeten uitzien. 

Het zal me benieuwen, of en wanneer nu de eerste gesprekken gaan plaatsvinden en of men de 

huidige tuinders wel serieus gaat nemen. 

We zullen u zodra er nieuws is, op de hoogte houden. 

 

Uitbreiding kantinepersoneel en kantinenieuws 

Beste mensen, Marij Eussen vraagt naar nieuwe kantine dames/heren. Meld je als je interesse hebt 

aan bij Marij, marij.eussen@home.nl. 

Om de ca 4 weken werk je dan met nog een dame (of heer) op zaterdag in de kantine van 09.00 u. 

tot 14.00 u. en eventueel ook bij de BBQ en Nieuwjaarsreceptie. Van andere 

verenigingswerkzaamheden zijn jullie dan vrijgesteld. 

Er zijn een paar dames gestopt in het Corona jaar. Deze dames hebben hun sporen verdiend in vele 

jaren. We moeten als vereniging overigens nog afscheid van hun nemen maar dit zal zodra het kan 

ook gebeuren. 

We weten nu nog niet, hoe lang terrassen en kantines dicht moeten blijven, maar stel dat dit nog een 

tijd gaat duren, dan zullen we in overleg met de dames die in de kantine werken toch een 

afhaalservice aanbieden. 

We denken aan koffie, thee, mineraalwater en b.v. broodjes. Een klein assortiment, dat we van 11.00 

u. tot 13.00 u. aanbieden. 

Hoe en wanneer dit gaat gebeuren laten we jullie weten in een separaat bericht. 

 

Het eerste verenigingswerk 2021 

Op 6 maart is er na lange tijd weer actief verenigingswerk uitgevoerd. 

De ochtend begon koud maar al snel lachte het zonnetje ons toe! 

Onze dank aan de leden die zich in deze tijden, waarin alles anders verloopt dan voorafgaande jaren, 

hebben aangemeld. 

Het benodigde aantal mensen had zich vrij snel aangemeld, waardoor we een aantal aanmeldingen 

hebben afgehouden. 

Tijdens de koffie op coronaveilige afstand werden er interessante gedachten en ideeën uitgewisseld. 

Het was een prettig samenzijn, het voelde even als vanouds.  

Een van onze leden maakte de opmerking, zo blij te zijn met de tuin. Dat ze op het moment dat ze in 

haar tuin is, alles wat met het Coronavirus te maken heeft los kan laten en een plekje heeft, waar het 

virus even niet lijkt te bestaan!  

Wat mogen we ons gelukkig prijzen met onze tuintjes! 

In het afgelopen jaar waarin scholen, winkels verenigingen ect. gesloten waren kon het tuinieren 

gewoon doorgaan. 

 

Snoeien 

Maart is de ideale maand om je rozen en hortensia's te snoeien. Hiermee bevorder je nieuwe groei. 

Takken ouder dan drie jaar en verzwakte takken van de hortensia kun je het beste tot op de bodem 

terugsnoeien. Let wel op dat je niet alle takken wegsnoeit. De meeste hortensiasoorten bloeien 

namelijk op ‘oud hout’, takken die minimaal een jaar oud zijn. Door het wegsnoeien van oude takken 

zorg je voor grotere en vollere bloei van de bloemen. 

Het snoeiafval van zowel de hortensia als de roos kun je stekken. 



Gewasrotatie en bemesting gewasgroepen 

 Bed 1 Bed 2 Bed 3 Bed 4 

Bemesting Compost, organische 

mest 

Kunstmest Voor aanplant: 

Kalk, kunstmest 

Compost, organische 

mest 

Ja
a

r 1
 

Lente/zomer  

 

Aardappelen, 

tomaten en 

courgettes. 

Wortelen, snijbiet, 

pastinaak, spinazie, 

rode biet, peterselie, 

selderij. 

Brassica als kool, 

broccoli, 

bloemkool, radijs, 

raap. 

Erwten en 

bonen, sla, uien, 

prei, knoflook, 

sjalotten, andijvie 

Herfst Uien, prei, knoflook, 

sjalotten 

 

Groenbemesting om 

grond te breken 

Winterbrassica als 

boerenkool, 

spruiten, oosterse 

groenten. 

 

 

Bemesting 

Compost, organische 

mest 

Organische mest Kunstmest Na de oogst jr 1: kalk  

voor Brassica  in 

volgende jaar. 

Kunstmest 

Ja
a

r 2
 

Lente/zomer  

 

Erwten en 

bonen, sla, uien, 

prei, knoflook, 

sjalotten, andijvie 

Aardappelen, 

tomaten en 

courgettes. 

Wortelen, snijbiet, 

pastinaak, spinazie, 

rode biet, 

peterselie, selderij. 

Brassica als kool, 

broccoli, 

bloemkool, radijs, 

raap. 

Herfst  Uien, prei, knoflook, 

sjalotten 

Groenbemesting 

om grond te 

breken  

Winterbrassica als 

boerenkool, 

spruiten, oosterse 

groenten. 

 

Bemesting 

Na de oogst jr 2: kalk  

voor Brassica  in 

volgende jaar. 

Kunstmest 

Compost, organische 

mest 

Organische mest Kunstmest 

Ja
a

r 3
 

Lente/zomer  

 

Brassica, als kool, 

broccoli, 

bloemkool, rucola, 

radijs, raap. 

Erwten en 

bonen, sla, uien, 

prei, knoflook, 

sjalotten, andijvie 

Aardappelen, 

tomaten en 

courgettes. 

Wortelen, snijbiet, 

pastinaak, spinazie, 

rode biet, peterselie, 

selderij. 

Herfst Winterbrassica, als 

boerenkool, 

spruiten, oosterse 

groenten. 

 Uien, prei, 

knoflook, sjalotten 

Groenbemesting om 

grond te breken 

 

Bemesting 

Kunstmest Na de oogst jr 3: kalk  

voor Brassica  in 

volgende jaar. 

Kunstmest 

Compost, 

organische mest 

Organische mest 

Ja
a

r 4
 

Lente/zomer  Wortelen, snijbiet, 

pastinaak, spinazie, 

rode biet, peterselie, 

selderij. 

Brassica, als kool, 

broccoli, 

bloemkool, rucola, 

radijs, raap. 

Erwten en 

bonen, sla, uien, 

prei, knoflook, 

sjalotten, andijvie 

Aardappelen, 

tomaten en 

courgettes. 

Herfst Groenbemesting om 

grond te breken 

Winterbrassica, zoals 

boerenkool, 

spruiten, oosterse 

groenten. 

Na de oogst: kalk  

voor Brassica  in 

volgende jaar. 

Uien, prei, knoflook, 

sjalotten 

 

 



Moestuinkalender april 

De lente is een feit, ook in moestuinland. April is voor de moestuin de maand van het uitbreiden; nog 

meer zaaien en het uitplanten van de plantjes die je binnen hebt opgekweekt. Heb je niet 

voorgekweekt, dan kun je in tuincentra nu ook volop kruiden- en groenteplanten kopen. 

 

Wat is er in april te doen in de moestuin?  

• Laat plantjes, voordat je ze uitplant, minimaal een week rustig aan de buitentemperatuur 

wennen. 

• Zet ze op een beschutte plek en haal ze ’s avonds naar binnen. 

• Blijf deze maand ook goed het onkruid in het zaaibed wieden. 

• Neem ook alvast maatregelen om je plantjes te beschermen tegen ongedierte. Denk daarbij 

vooral ook aan milieuvriendelijke maatregelen, zoals netten of het aantrekken van nuttige 

vogels en insecten. 

 

Wat kun je in april in de moestuin zaaien? 

In april kun je een heleboel nieuwe groenten in je moestuin zaaien: 

bietjes   kervel   broccoli 

rode kool  koolrabi  maïs 

peterselie  knolselderie  ijsbergsla  

aardappel 

 

Wat kun je in april op de vensterbank voor-zaaien? 

April is een goede maand om groenlof binnen te zaaien. De groente is niet zo bekend, maar daarom 

juist leuk om zelf te kweken. Groenlof ontkiemt vanaf 15 à 17 °C. Bij lagere temperatuur schiet de 

groente door. 

 

April moestuintip 

Schaf koolkragen aan of maak ze zelf. Ze zorgen ervoor dat de koolvlieg geen eitjes af kan zetten aan 

de voet van koolplantjes. 

Koolkraag – kraag van kunststof of karton rond de voet van een kool, waardoor de koolvlieg 

daar geen eitjes kan leggen. Deze is gemakkelijk zelf te maken, maar is ook kant-en-klaar te 

koop. De koolvlieg legt haar eitjes één cm van de stam van de koolplant. 

 

Wat kun je in april in de moestuin oogsten? 

April is aspergemaand, de groente kan nu geoogst worden.  

 
 

 



Ook snijsla kun je aan het eind van de maand uit de moestuin halen. 

 

  

Voorstelling door imker Willemien Pieters 

Sommige van jullie zullen mij misschien al hebben zien rondlopen. Ik ben Willemien Pieters en ik 

verzorg vanaf 2020 de bijenkasten. Bij deze zal ik mijzelf dan ook even verder voorstellen. 

Ik ben in 2014 gestart met een opleiding tot paraveterinair. Deze heb ik in 2018 met succes afgerond. 

In 2016 kwam ik terecht op een stageplek waar ze ook bijen houden. Mijn interesse naar bijen was al 

enige tijd heel erg groot. Maar ik was ervoor nog nooit gestoken geworden door zowel een bij als een 

wesp. Ik vond het dus wel enorm spannend, zou ik het eng vinden? Zou ik allergisch zijn? Ik had me 

voor de zekerheid wel laten testen bij de 

huisarts.  

En tijdens mijn stage ben ik dus ook voor 

de eerste keer gestoken geworden door 

een bij. De dame in kwestie was in mijn 

broek gekropen. Ik probeerde haar nog 

voorzichtig eruit te halen, maar helaas 

werkt dit niet zo simpel met een wat 

strakker zittende broek en voelde de 

dame zich een beetje bedreigd en koos 

ervoor mij te steken in mijn onderbeen.  

Vanaf dat moment was ik verliefd. Al het 

enge was eraf en eind 2016 ben ik dan ook 

begonnen met mijn imkercursus. Inmiddels werk ik dan ook met heel veel liefde met deze dames. 

De stage waar ik verliefd ben geworden op bijen is ook de plek waar ik een passie heb gevonden voor 

roofvogels en uilen. Ik heb dan ook tijdens mijn opleiding bij twee verschillende valkeniersbedrijven 

een stage gelopen. Sinds 2018 heb ik mijn eigen uil genaamd Gizmo die op 17 maart 3 jaar is 

geworden. De bijen en Gizmo zijn dan ook de basis van mijn nieuwe bedrijf wat ik in 2020 officieel 

gestart ben, genaamd beeing nature.     Ik ben bezig mij verder te verdiepen in permacultuur en 

biodiversiteit, zeker met het oog op ook de solitaire bijtjes. Ik hoop op bepaalde locaties uiteindelijk 

de omgeving zo aan te passen dat het een mooie plek wordt waar biodiversiteit bevorderd wordt.   

Mochten jullie vragen hebben, spreek mij dan gerust aan. 


