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NIEUWSBRIEF ZOMER 2016

Van het bestuur
Voor de zomer verschijnt nog deze nieuwsbrief met veel belangrijke, interessante en nuttige
stukjes en informatie. En dat hebben we voor een groot deel te danken aan de nieuwe
redactieleden, Caroline Musch en Helga Kok. Volle kracht vooruit hebben zij de nieuwsbrief
opgepakt, en zie met wat voor resultaat! Hartelijk dank ook aan Eveline van Oudbroekhuizen
die zoals altijd de opmaak verzorgt.
Heeft u ideeën voor een stukje voor de nieuwsbrief of mist u iets, laat het weten op
nieuwsbrief@driehoektuin.nl.
Het bestuur informeert u over actuele zaken in het bestuursbulletin, dat geregeld na een
bestuursvergadering verschijnt. Nu breekt de vakantieperiode aan. Wij wensen u een hele
goede en vruchtbare zomer met iets minder regen en veel minder slakken.

Vacatures
Begeleiding van een proeftuin. Tuinders op een proeftuin proberen een jaar of een tuin iets
voor hen is. Afhankelijk van hun ervaring krijgen zij meer of minder begeleiding. Wie voelt
daar iets voor?
Leden commissie Natuurlijk Tuinieren. De commissie Natuurlijk Tuinieren adviseert het
bestuur over natuurvriendelijke maatregelen en voorzieningen op het tuinenpark en houdt
zich bezig met het onderhoud van het koolmeespad, de vlindertuin, oevers en sloten. De
commissie is op zoek naar tuinders die willen meedenken en werken aan het
natuurvriendelijk onderhoud van ons park. Zie ook het stukje van Rita jager elders in deze
nieuwsbrief.
Lid adviescommissie. De adviescommissie adviseert tuinders die een rode kaart hebben
gekregen. Doel is hen te helpen de tuin op orde te krijgen en kaarten in de toekomst te
vermijden. Een of twee leden zijn welkom in deze commissie.
De Driehoek milieuvriendelijker. Jan Willem Arends (tuin 95L) heeft veel plannen om De
Driehoek nog milieuvriendelijker te maken. Wie wil met hem meedenken?

Heghoogtes
In het laatste bestuursbulletin en op de website heeft u kunnen lezen over de hoogte van de
heggen en de uitzonderingen daarop. Sommige heggen zijn niet meer met een gewone
heggenschaar terug te snoeien. Het bestuur wil tuinders die dat niet (meer) kunnen, helpen
door op de werkdag in september met de elektrische heggenschaar langs te komen. Wilt u
daar gebruik van maken, laat het weten.
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Let op! Fietsendief
Er is een vermoedelijke fietsendief gesignaleerd: handen al aan het stuur en smoes. Zet je
fiets dus altijd op slot en liefst op je eigen tuin.

Eikenprocessierups
In de eik op tuin 22 zijn nesten van de eikenprocessierups gesignaleerd. Door alert optreden van Christa van Elst is de gemeente
gewaarschuwd. De gemeente heeft de nesten inmiddels opgeruimd en de overige eiken gecontroleerd.

Loodglansziekte
Loodglans is een zeer besmettelijke ziekte voor pruimenbomen. Aangetaste bomen gaan op
termijn dood, maar erger is dat schimmelsporen makkelijk zich verspreiden via de wind en
vogels en daardoor een bron van infectie zijn voor andere bomen. Rinus Sommeijer heeft
een ronde over de tuin gefietst en zieke en dode bomen geïnventariseerd. Als deze bomen
zo blijven staan, zullen ook de resterende pruimen er (steeds sneller!) aangaan. Alleen de
ernstig aangetaste bomen zijn in onderstaand overzichtje opgenomen.
Tuin 10, zieke boom rechts van hekje
Tuin 13, zieke boom
Tuin 15, zieke boom
Tuin 16, 2 zieke bomen
Tuin 35, 2 zieke bomen
Tuin 37, 2 zieke bomen (w.o. 1 erg)
Tuin 42, dode boom
Tuin 106, 2 dode bomen
Tuin 108, zieke boom
Tuin 109, 2 zieke bomen
Tuin 110 zieke boom
Tuin 129, zieke boom

De dode bomen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden door de tuinder zelf of anders
op de komende werkdag. In zieke bomen kunnen de zieke takken en takjes weggesnoeid
worden. De wond direct afsmeren met wondbalsem. Het probleem is nu nog wat te doen
met het dode hout. Hierover beraadt het bestuur zich nog. Als u vragen heeft over uw bomen en loodglans neem dan contact op met het bestuur. Wij houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
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Japanse Duizendknoop
Achter de composthoop en in sommige van onze tuinen staan ze al. Wees gewaarschuwd.
De Japanse duizendknoop (Japans knoopkruid, Fallopia japonica, synoniem: Polygonum
cuspidatum) is sterk woekerend en zodra hij gevestigd is, is hij vrijwel onuitroeibaar. Voor de
duidelijkheid, dus erger dan heermoes, zevenblad en bamboe samen.
Japanse duizendknoop wortelt diep en is een vaste plant. De stengel is hol en die wordt wel
tot 3 meter lang. Hij heeft grote, volle en tegengestelde bladeren van een ovale vorm. Van
augustus tot oktober heeft deze plant witte bloemen die in trossen groeien. In de winter
sterft hij af, maar onder de grond gaat hij door met wortelstokken.
De enige methode om de plant kwijt te raken is telkens weer de bovengrondse delen weg te
halen (niet op de composthoop!! maar in de vuilniszak). Uitgraven heeft geen zin, elk stukje
dat achterblijft groeit onmiddellijk weer uit tot een nieuwe plant.

Over de paden
Beste medetuinders,
Nu we tijdens de laatste werkdag de slootkanten weer zo netjes verzorgd hebben valt het
wel weer op, dat onze paden lijden aan achterstallig onderhoud. Vandaar dat ik blijmoedig
oproep om de schoffel weer ter hand te nemen en de paden onkruidvrij te maken. Overigens
hoort dat ook zo, want het pad voor en naast onze tuin hoort bij het onderhoud van de tuin.
Laten we dit toch allemaal weer eens oppakken, dat geeft zeker net zo’n goed gevoel als aan
het einde van een werkdag, waarop we voldaan terugkijken op het gedane werk.
En…. we doe het ook voor de wandelaars en onze buurtjes, de ouderen van Tuindorp Oost.
Groene groet,
Ben ten Have van tuin 90
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Commissie Natuurlijk Beheer
Door Rita Jager
Deel je ook je enthousiasme over planten, vogels, bijen of natuurbeheer?
Gaat de natuur je aan het hart?
Ben je regelmatig op je tuin om vogels, vlinders, bijen of andere beesten/insecten waar te
nemen of te kijken welke planten er zijn opgekomen? En zou je daar wel iets meer mee
willen doen, of over willen leren? Doe dan mee met de commissie Natuurlijk Beheer! Zo
lever je samen met andere tuinders een bijdrage aan het natuurbeheer op De Driehoek.

Klaprozen naast bieslook in de moestuin

Sinds 2010 bestaat de commissie Natuurlijk Beheer
(toen nog stippencommissie), die zich inzet voor
een natuurlijk evenwicht op het tuinenpark.
De commissie bestaat momenteel uit 6 leden
(Nelleke Brasser, Wil Arts, Joost van Wijk, Joost
Klein Haneveld, Marion van Lier en Rita Jager) maar daar kunnen nog wel wat mensen bij.
Wat doet de commissie Natuurlijk Beheer?
De commissie houdt zich bezig met het onderhoud van het Koolmeespad, Vlindertuin,
plantenborder, composthoop, nestkastjes e.d. en adviseert het bestuur. Ook verzorgt ze
nieuwe beplanting en educatieve lezingen en workshops.
Dit jaar wil de groep bovendien gaan starten met een inventarisatie van de flora en fauna op het park. Je bent
gemiddeld een paar uurtjes per maand hieraan kwijt.
Staartmeesje in boomtop op De Driehoek

Geen kennis nodig
Interesse in natuurlijk tuinieren en enthousiasme is alles wat je nodig hebt om mee te
kunnen doen. Kennis en ervaring op het gebied van natuurlijk tuinieren en natuurbeheer
is niet nodig. Je kunt in de commissie altijd wat bijdragen. Je leert van elkaar en door ermee bezig te zijn van alles over ecologie, natuurlijk evenwicht, natuurlijke materialen, het
leven in de sloten, composteren, etc.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar stippen@driehoektuin.nl
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Workshop maaien met de zeis
Door Rita jager
“Bij kleinschalig natuur- of volkstuinbeheer is een
zeis vaak een heel goed alternatief voor een
bosmaaier of maaimachine. Je kunt gemakkelijk
om een orchidee of andere bijzondere plant heen
maaien, en dieren die in het gras zitten hebben
een grotere kans om te vluchten. En wat is er
mooier dan het gras maaien terwijl je de vogels
hoort zingen en de bijen hoort zoemen?”
Zo begon José Adriaanse de workshop maaien
met de zeis op 18 juni. Ze vertelde dat ze opgroeide op het boerenland en al van jongsaf aan
vertrouwd is met het beeld van zeisen. Zelf heeft ze jarenlang haar eigen landje gezeisd om
vervolgens het gemaaide gras te voeren aan de beesten.
Veiligheid
José had voor de workshop een grote zeis, handzeis en sikkel
meegenomen. Van de negen tuinders die aan de workshop
deelnamen, hadden enkelen ook een handzeis bij zich. José vertelde dat het belangrijk is om altijd de veiligheid in acht te nemen. “Gebruik de zeis met handschoenen en leg hem nooit zomaar ergens neer. Gebruik je de grote zeis dan is aan te raden
om veiligheidsschoenen te dragen. En als je de grote zeis verplaatst, wikkel hem dan in een doek. Dan kun je er niemand mee
verwonden, ook jezelf niet.”
Demonstratie
De deelnemers kregen vervolgens een demonstratie van het zeisen. José: “Ontlast je rug en
houd het zeisblad horizontaal op het maaioppervlak. Belangrijk is dat je de handvatten afstelt
op je lichaamslengte.” Vervolgens mochten de tuinders het zelf proberen op een van de
tuinen waar het gras lekker hoog stond. Sommigen hadden de slag al snel te pakken, ook al
stond de zeis voor hun lichaamslengte niet goed afgesteld.
Joost van Wijk had het als jongen ooit een keer geleerd, maar
daarna nooit meer gedaan. Toch ging hij als een speer door
het gras. Zeisen is net als fietsen: je leert het nooit meer af!
Slijpen
Het slijpen van de zeis doe je met een wedsteen. Dit kun je
ook regelmatig tijdens het zeisen zelf doen. Zeker als je op
een steen bent gestuit of je de zeis de grond in hebt gejaagd
krijg je bramen op de zeis of wordt hij bot.
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Haren
Afhankelijk van het gebruik laat je de zeis per seizoen een keer haren door een vakkundig
iemand. Het is zelf te leren, maar het is een geduldig werkje. Het gereedschap dat je hiervoor gebruikt zijn een haarspit en een hamer.
Slootkanten
De tuinders gingen tot slot van de workshop verder oefenen op de slootkanten. Het goed
en gelijkmatig maaien van het gras met de zeis is nog niet zo gemakkelijk en vereist nog wel
wat oefening, zo bleek. Of de slootkanten over een tijdje (deels) met de zeis gemaaid gaan
worden, zal het bestuur verder bekijken. Maar de deelnemers hebben zich uitstekend vermaakt tijdens de workshop!
Tip: Op You Tube zijn allerlei filmpjes te vinden waarin te zien is hoe je werkt met de zeis,
bijvoorbeeld: https://www.voutube.com/watch?v=Kdt9-ku9nGq

GroenMoetJeDoen!- dag 2016
Zoals ieder jaar werd op de tweede zondag in juni de GroenMoetJeDoen!-dag georganiseerd
in de wijk NoordOost. Dit is een open dag voor zelfbeheergroepen en volkstuinen. De Driehoek heeft samengewerkt met Ons Buiten, De Pioniers en de Voortuin. Het grootste onderdeel hiervan waren de twee huifkarren die tussen de parken rondreden. Die waren bijna altijd
vol: lekker droog naar de volgende locatie. De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Noorderpark was aanwezig om hun biologische en speciale hapjes te promoten. Maar ook verschillende tuinders van De Driehoek hebben heel veel werk verzet van te voren en op de dag zelf. Arja
Ottink en Nelleke Brasser hebben
vele malen vergaderd over het programma. Nadieh Ottink maakte hele
speciale smoothies, Ton en Kok Holleman en Jan Jongerius verkochten
hun plantjes en Barbara Poldervaart
had weer een prachtige kraam gemaakt van de door jullie ingebrachte
stekjes. Annemiek Kop had rekening
gehouden met regen en een afdakje meegebracht, heel slim voor de verkoop van boeken en
eigen jam. Joost heeft zijn best gedaan te laten zien wat er in een composthoop gebeurt en
Babs Sahetapy, Ina Muller, Kathy James, Nettie van Dijk en Yvonne Goester hadden hun best
gedaan met het bakken van heerlijke taarten. De meditatieve wandeling van Gerard en Nelleke Brasser was een succes ondanks de regen. Die regen maakte ook dat er minder mensen
langs zijn gekomen dan wij hoopten. Degene die het het drukst gehad heeft was waarschijnlijk
Hester Foppen met kinderen die konden kleien. De opbrengst van de dag was 68,95 Euro, een
bedrag dat besteed zal worden aan het algemeen goed voor De Driehoek. En ondanks de grotendeels verregende middag, was het een erg gezellige bijeenkomst.
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Even voorstellen: Mariska en Helga, tuin 32
Wij zijn Mariska en Helga en hebben in december de tuin van Ko (nummer 32)
overgenomen. Het ging ons wel aan het hart om een tuin over te nemen van iemand die er
zo veel jaren met zoveel plezier heeft getuinierd. Nadat we in eerste instantie allerlei
rigoreuze plannen hadden hebben we dit voorjaar vooral veel in de grond gezet waar we zelf
blij van werden! Grofweg gezegd bleek dat Mariska vooral affiniteit heeft met groenten en
Helga met bloemen, al met al komt dat dus heel goed uit.
Ook onze mannen (Maarten, getrouwd met
Mariska en Adam, getrouwd met Helga)
blijken het gelukkig heel leuk te vinden om
onkruid te wieden, water op te pompen of af
te voeren (al naar gelang de hoeveelheid
regen wat is gevallen) hout te verzamelen
voor pergola’s én mooie constructies te
bedenken om iets van de groente te redden
voor de vogels en de slakken hun slag
hebben geslagen.
Mariska werkt als programma coördinator bij Wemos, een organisatie die opkomt voor het
recht op gezondheid wereldwijd, Maarten is Solution Architect bij softwarebedrijf Esri
en Adam is in het dagelijks leven beleidsmedewerker op het ministerie van VWS en Helga
werkt als leerkrachtbegeleider in het basisonderwijs.
We genieten erg van de rust, zingende vogels en aardige mensen op de Driehoek, zijn elke
keer weer nieuwsgierig hoe de tuin erbij staat als we aan komen rijden en zijn blij dat we
deze mooie plek, vlak bij de Vlindertuin, van Ko over hebben mogen nemen.

Zelfgemaakt egelhuis op tuin 32

We hopen dat er snel een bewoner komt!
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Boekentips
Groentje in de moestuin - Alma Huisken
Voor mensen die al langer een tuin hebben is Alma Huisken waarschijnlijk een bekende naam, maar als groentje was ik in ieder
geval heel blij met dit, onlangs herzien en opnieuw uitgebrachte
boek. Het boek neemt ons mee in het Haarlemse groentetuintje
van Alma. Ze beschrijft op een erg leuke en soms hilarische manier wat er fijn is aan tuinieren en vooral dat mislukken erbij
hoort! Deze nieuwe editie staat vol met mooie foto’s van Doortje
Stellwagen, praktische tips en recepten.

De tuin als lusthof en slagveld- Gerda Bosman en Corlijn de Groot
Na het lezen van dit boek zul je nooit meer met dezelfde ogen naar je tuin kijken.
Met hulp van wetenschappers en door zelf experimenten uit te voeren beantwoorden de
schrijvers allerlei vragen zoals: Kun je planten lui maken? Waarom schiet een slak liefdespijlen af? Is supermarktbasilicum de plofkip onder de planten? Hoe
lief is het lieveheersbeestje? Kan een boom asociaal
zijn? Gerda en Corlijn laten zien wat tuinieren in werkelijkheid is. Een humoristisch en mooi vormgegeven
boek, met een voelbare nerf in het omslag!

Het compostcirculatieplan – Anton Valens
Peter Vervest, de ik-verteller van dit boek, is schrijver,
woont in een provinciestadje en heeft een hoofdredacteur, De Jong. Samen gaan ze aan de slag in de
volkstuin van De Jong, die de AOW gerechtigde leeftijd ruimschoots heeft bereikt. Een bonte stoet aan
medetuinierders passeert de revue. De verteller tekent op grappige wijze de eeuwig voortdurende strijd
op tegen de woelrat en het woekerende zevenblad.
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Even voorstellen : Ina en Har, tuin 71
Sinds mei hebben Har en ik onze intrek genomen in tuin 71. We hebben eerder een
moestuin gedeeld in Oud-Zuilen. Die moestuin heeft een rijke historie; er is een heel Javaans
gezin van gevoed vanaf het moment dat de familie in Nederland aankwam.
Nu een eigen tuin, waarin je toch meer vrijheid hebt om te doen en laten wat je zelf wilt.
Natuurlijk binnen de regels van De Driehoek :-).
M`n liefde voor de natuur en planten is
groot. Als kind zocht ik langs de waterkant
bekende en onbekende bloemen en als
Cultuur aanjager heb ik meerdere malen
een festival georganiseerd waarbij landschap en natuur zowel de inspiratiebron
als locatie waren voor verschillende
kunstuitingen. Met ons oude caravannetje
trekken we er vaak op uit om op mooie
groene plekken zoveel mogelijk buiten te zijn. In de tuin kan ik wroeten, zaaien en oogsten
mooi combineren met het plezier in het inrichten van (kleine) ruimtes. Het huisje en de tuin
in mooie sferen brengen is een avontuur. Hier en daar leuke spullen opsporen (dank je wel
Helga en Mariska!), kleuren kiezen en het huisje tot thuisje maken. Helaas zijn eerst wat
rotte planken aan vervanging toe. Als iemand advies wil geven of hierin handig is, houd ik me
aanbevolen. Tot nu toe inspireren de andere tuingenoten op De Driehoek me enorm om er
iets moois van te maken. Gluren bij de buren en dwalen langs de tuintjes leveren iedere keer
weer iets nieuws op.

Slakkenstreken
Tijmen Roozenboom
Als je denkt dat je van je slakken af bent door ze
in de sloot te gooien… in circa 12 minuten was
de eerste alweer bij de poot van de brug.
Of het zwemmen is, of glijden over het kroos..?
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Over herenboeren en groenlof bij ons
Claar van den Biggelaar, tuin 31

In de krant stond laatst een verhaal over een groep mensen in de buurt
van Boxtel die allemaal 2000 euro hebben ingelegd om samen een stuk grond te kopen. Ze
vertrouwen het voedsel uit de supermarkt niet meer en vinden het heel belangrijk om te
weten waar hun groente en vlees vandaan komt. Ze noemen zich herenboeren omdat ze
niet zelf het land gaan verbouwen. Er schijnen door heel Nederland nieuwe groepjes herenboeren te willen gaan starten.
Zelf ben ik liever boer dan heer. Waarom? Omdat het als een boer zelf verbouwen van mijn
eigen groente mij zoveel meer leert en voldoening geeft dan het leven als heer. Het hele jaar
komt de groente uit onze eigen tuin. Dit betekent steeds vooruit denken en plannen, wanneer zaai ik wat en welke groente doet het het beste in welke periode van het jaar. De langste dag van het jaar, 21 juni, loopt als een waterscheiding door de kalender van mijn tuinjaar.Voor of na 21 juni is voor sommige groente een wereld van verschil. De laatste rabarberstelen oogst ik voor 21 juni, andijvie voor 21 juni gezaaid, schiet door, die zaai je na de
langste dag, venkel hoort wellicht ook tot de groep van na 21 juni, ik ga het dit jaar proberen, voor 21 juni wordt het bij mij niets, maar de topper van na 21 juni is groenlof. Om ook
de hele winter verse groene groente van je eigen land te eten, is groenlof een echte aanrader! Dus snel nog zelf zaaien of een paar plantjes kopen bij Holleman.
Ik ben een absolute fan van groenlof. Na 21 juni gezaaid, heb je eind oktober begin november prachtige volle groene kroppen op je land staan.
Groenlof kan goed tegen vorst. Na een paar nachten matige vorst stond hij
er nog steeds helemaal goed bij. Als het echt streng gaat vriezen, kun je de
kroppen oogsten, in een krant wikkelen en op een koele, donkere plek nog
een maand bewaren! De smaak van groenlof zit tussen andijvie en witlof
in, het is wat bitter.
Ik heb ervaren dat niet iedereen enthousiast is over deze oersterke wintergroente. Misschien komt dit omdat het een onbekende groente is en
we niet goed weten wat je er allemaal mee kunt doen. Zelf heb ik begin
mei onze laatste krop van het land gehaald; een half jaar lang hebben we
groenlof op allerlei verschillende manieren gegeten.
Als stimulans en ter inspiratie drie recepten met groenlof, die qua smaak en naam bij een
moderne herenboer op tafel niet zouden misstaan; als gratin, in een terrine met blauwe kaas
en als salade die de topper van ons kerstdiner was dit jaar!
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Gratin van groenlof. (voor 4 pers.) met eigen frietjes uit de oven
1 krop groenlof, 1 grote ui, crème fraiche, 1 ons achterham,Geraspte kaas, Peper en zout en
nootmuskaat
Was en snijd de groenlof in hele fijne reepjes, wij eten alles, van de buitenste groene
bladeren tot en met het gele hart, Snijd de ui fijn en fruit die zachtjes, Doe de groenlof erbij.
Laat het een paar min smoren, doe de in reepjes gesneden ham erbij en kruid alles met
peper, zout en nootmuskaat, doe als laatste 1 a 2 eetlepels crème fraiche erdoor. Doe alles
in een ovenschaal en rasp er lekkere oude boerenkaas over. Zet 30 min in de oven totdat de
gratin mooi gaat kleuren. Serveer er eigen gemaakte frietjes bij van aardappelen uit je eigen
tuin. Kook de aardappelen s’ochtends al vast even 5 min. En laat ze helemaal afkoelen. Ze
kunnen tegelijk met de gratin de oven in. Snijd s’avonds de aardappelen in frietvorm, leg een
vel bakpapier op de bakplaat, strooi de frietjes erover en hussel ze met je handen even door
2 eetl olijfolie, na 45 min op 200 graden zijn ze klaar.

Terrine van groenlof met Blauwe Bastiaanse.
1 krop groenlof, 1 grote ui, 1 teentje knoflook, 1 theelepel verse tijmblaadjes, 4 eieren 2 ½ dl
room, 100 gram blauwe Bastiaanse (blauwe biologische kaas), Peper en zout
Was en snijd de groenlof in hele fijne reepjes. Snijd de ui fijn en fruit die zachtjes, doe de
knoflook en de groenlof erbij. Laat het een paar min. smoren. Verkruimel de kaas en strooi
die erover en kruid met de tijm, peper en zout. Klop de eieren los met de room. Doe de
groenlof in een ovenschaal en giet het ei roommengsel erover. Zet 45 min in de oven op 175
graden totdat hij bruin kleurt. Serveer met zelf gemaakte pasta of tagliatelli.

Groenlofsalade met peer en Blauwe Bastiaanse
2 rijpe peren, 30 gram walnoten, 1 krop groenlof, 100 gram of naar smaak verkruimelde
blauwe bastiaanse. Voor de vinaigrette: 1 eetlepel honing of zelfgemaakte paardenbloemenhoning, 1 ½ eetl scherpe mosterd, 1 eetl. Balsamico azijn, 4 eetl. Notenolie, 2 eetl.
Olijfolie, peper en zout.
Rooster de walnoten even in een hete pan en hak ze fijn. Was en snijd de groenlof in hele
fijne reepjes. Maak de vinaigrette. Doe de groenlof in een ruime slakom en hussel er de
verkruimelde kaas en walnoten door. Snijd de peren in mooie hele partje en rangschik die als
een waaier over de salade. Schenk op het laatst aan tafel de vinaigrette erover.
Laat je deze winter verrassen door de veelzijdigheid van groenlof en voel je met je eigen
geteelde, door jezelf verzorgde, geoogste en op een heerlijke manier klaargemaakte
groenlof, een koning te rijk!
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Wat doe je met mollen, woelratten en woelmuizen?
Veel tuiniers hebben last van mollen en/of woelratten en woelmuizen én willen in de
eerste plaats weten hoe ze een bestaande plaag kunnen tegengaan.
Mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en insectenlarven. Stel je eerst de vraag
of de molshopen in je tuin echt hinderlijk zijn voor je ze bestrijdt.
Woelratten en woelmuizen knagen aan de zachte ondergrondse plantendelen van bijvoorbeeld bloembollen, groenten
en vruchtbomen.
Al die ondergrondse gravers verluchten je bodem en verspreiden ook sporen van nuttige bodemschimmels. Woelmuizen
verspreiden ook het hantavirus en de ziekte van Lyme: beide
kunnen gevaarlijk zijn voor de mens.
Natuurlijke vijanden

 Dagroofvogels kun je in theorie aantrekken met een zitstang: een paal van minstens 2,5 meter boven de grond. Een zitstang heeft alleen nut als het een tuin is zonder al te veel begroeiing (struiken etc), anders ziet de roofvogel niet wat er op de grond gebeurt. Hang ook nestkasten voor roofvogels.
 Uilen: woelmuizen zijn in sommige streken een belangrijke voedselbron voor uilen
 Katten, een aantal hondenrassen (oa fox terrier)
 Wezel, marter, bunzing en fret
 Mollen vangen en eten jonge woelmuizen en -ratten;
Structurele maatregelen
 Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af, zo kunnen woelmuizen
en -ratten niet bij je oogst.
 Werk met verhoogde bedden en leg onderin het bed stevig kippengaas.
 Wanneer je fruitbomen of -struiken plant, wikkel dan de wortelkluit in kippengaas. Zo zijn
de dikkere wortels beschermd; woelratten lusten fijne boomwortels niet zo.
 Plaats barrières rond je moestuin: muren of een strook kort gemaaid gras. Ook een dubbele omheining (1 meter uit elkaar) waartussen dan kippen, schapen,... lopen. De trillingen
van je kleinvee verstoren woelmuizen en mollen.
 Een vlierhaag vormt een dicht, warrig en stinkend wortelgestel. Dat bemoeilijkt de toegang
tot de fruit- of moestuin.
 Frees massa's mosselschelpen onder. Veel van die mosselschelpen breken dan in scherpgerande stukken, die dan ondergrondse gravers weren. Het effect verdwijnt wanneer de
schelpen verweren - na een jaar of meer.
 Meng 10% grof lavagruis met je bodem.
13
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Jaarlijks frezen of spitten verstoort sowieso mollen en woelmuizen, maar is ook nefast voor
het gewenste bodemleven.
Neemt flink gedoornde twijgen van rozen, kruisbessen,
meidoorn, sleedoorn, ... Stop ze in busseltjes (minstens 5
takken en 30 centimeter lang) in de gangen.
Voor zover haalbaar: laat heel veel water in hun gangen
stromen.
woelmuisholletjes

Geur









Mollen en woelmuizen houden niet van sterke geuren; geur vervliegt wel, dus de meeste
van onderstaande behandelingen moet je herhalen. Meng enkele druppels pepermuntolie
of andere etherische oliën met een kopje plantaardige olie, en verspreid dit in de gangen.
Tuingloxinia (Incarvillea delavayi) en Bulgaarse sierui (Nectaroscordium siculum) en
goudlook (Allium moly),verspreiden ondergronds een hinderlijke geur. Goudlook wordt ook
onder de naam Mollenbollen verkocht.
Met bladeren van vlierstruiken of knoflook/uien (de bollen of gewoon de opgespaarde
schillen) kun je gier maken. Daarvoor leg je 1 kilogram bladeren in 10 liter water en laat je
het mengsel 10 dagen staan. Voeg er eventueel urine aan toe. Giet de gier onverdund in de
gangen.
Honden- of kattenkeutels, of ook haar van deze huisdieren, of mensenhaar: je kunt ze
allemaal rechtstreeks in de gangen plaatsen.
Meng 100 ml wonderolie (ricinusolie) met 50 ml afwasmiddel en 2 liter water; verdun dan
het mengsel tien maal met water en sproei dit over je bodem.
Lawaai en trillingen
Onderstaande middeltjes helpen zolang ze trillen: met menskracht, door wind of
elektriciteit,... - en zolang je mollen of woelmuizen er niet aan wennen...
 Flessen, half ingegraven, zijn klassiek. Maar werkt het? De diertjes wennen ook. Idem
voor molentjes, al dan niet van eigen makelij, en voor speciale trillende apparaten.
 Een lange, dikke ijzeren staaf in de grond, waar je dagelijks met een hamer tegen slaat.
 Betonijzers of gelijkaardige staven van 150 tot zelfs 300 centimeter lang: duw ze verticaal
in de bodem – de onderste 30 tot 50 centimeter zitten dus in de grond - en 100
centimeter uit elkaar. Bovenop elk ijzer zet je een omgekeerde blikje. Die staven kun je
ook onderling verbinden met een breed plastic lint zoals dat bij wegwerkzaamheden
gebruikt wordt.
Vangen
 Voor elke diersoort bestaan aparte klemmen. Ze worden uitgezet in de bewoonde
gangen. Het plaatsen vraagt altijd ervaring en veel geduld. Zo mag je de klem niet
metmensengeur bevuilen en moet je dus eerst je handen met aarde inwrijven of
handschoenen dragen.
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Half met water gevulde emmers bij een gebruikte ingang ingraven, met de bovenkant van
de emmer gelijk met de bodem van de gang. De diertjes kunnen erin sukkelen en verdrinken. Maar in dit soort vallen kunnen ook andere dieren verdrinken dus moet je je afvragen of dit zinvol is. Leg in ieder geval een dakpan of zo op je emmer, zodat er maar kleine
beestjes in kunnen sukkelen en controleer je emmer dagelijks – met handschoenen aan.



Laat gevangen mollen, muizen en ratten vrij in de natuur. Daar zullen ze wel natuurlijke
vijanden vinden.

Dodelijke planten en mengseltjes
Hieronder vind je een aantal dodelijke planten en mengseltjes voor muizen en
ratten. Niet wetenschappelijk maar wel het proberen waard:





(de zaden van) tuinwolfsmelk (Euphorbia peplus).
Het binnenste witte zachte merg van zonnebloemhoofden
1 kop havervlokken, gemengd met 1 soeplepel gips. Dat zorgt voor een
fatale obstipatie.
De bolrokken van de giftige Scilla maritima.

Ecologisch gif
Voor woelratten en -muizen is er een dodelijk lokmiddel in de handel dat in zijn gebruik
enigszins ecologisch te verantwoorden is. De actieve stof komt namelijk uit de wortels van
de Johannesbroodboom. Stukjes daarvan leg je aan de openingen op de grond.
De knaagdieren sleuren dat naar hun ondergronds verblijf, eten ervan en gaan nadien
dood. Het product is misschien nog in de handel te vinden onder de naam Quiritox.
Naturen Ratten en muizen is ook zo'n natuurlijk lokaas om ratten en muizen te bestrijden
Let wel: als je mollen en knaagdieren doodt, dan komt hun plaats vrij en woonplaatsen vrij.
Prima voor de beesten uit de buurt. Ze verjagen is dus een betere optie.
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Derde werkdag op 2 juli 2016
De opkomst is weer groot bij het pannendak waar de koffie al klaar staat. Het weer wisselt
snel van zon tot vies grijs. Zou het weer vandaag ook mee werken?

Er is veel te doen vandaag.
Natuurlijk wederom aan de slag met de composthoop en de vlindertuin maar dit keer ook
het gemaaide gras afvoeren en de boomspiegels verzorgen.
Langs de sloten en paden is gemaaid, waarbij 50 cm van het gras langs het water is blijven
staan. Dit staat wat slordig maar dat is voor de bevordering van vele belangrijke wilde
planten. Ook om de bomen is gras blijven staan zodat de bomen door de maaier niet worden
beschadigd.
De fruitboom boomspiegels worden weer
vrijgemaakt zodat de bomen daar bemest
kunnen worden. De bomen houden namelijk
van mest maar
het gras moet
schraal blijven.

Het gemaaide gras wordt massaal naar de composthoop gebracht. Daar moet het zeker gemengd worden met houtsnippers
en mest om het composteren te bevorderen.
Het is een feest te zien hoe de composthoop steeds hoger
wordt. Iedereen doet vreselijk zijn best om de volle kruiwagens
er toch boven op te krijgen.
16
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Een vast groepje is bezig in de vlindertuin. Het muurtje van verschillende stenen is een ingenieus bouwsel vol plantjes dat nu
weer goed te zien is. “Heee, ik mis hier een bankje“ merk ik op en
ze schieten in de lach. Blijkt dat ze net uitgebreid hebben gefantaseerd dat een grasbankje van zoden leuk zou zijn.
Dan loop ik een stukje op met een mevrouw uit de buurt die hier
graag altijd een wandelingetje komt maken. Ze geniet van ons werken op de tuin en vooral na een werkdag zijn de werkzaamheden
goed te zien. We bekijken de diverse tuintjes en ze zou best in een
tuintje rustig willen gaan zitten en gewoon rond kijken. Ik plukte
onderweg, net als mijn moeder altijd deed, wat grasjes en bloemetjes uit de berm en geef haar die. Ze glundert .Tot volgende keer.

Bedrijvigheid al om. De binnenplaats glimt weer en
zelfs de container is gewassen.

In het pannendak is Nol weer druk met de
soep en ik zie een enorme stapel degelijke
soepkommen klaar staan. Top! Weer minder
plastic.

We beëindigen de werkdag gelukkig tóch weer met z’n allen in het zonnetje.

De volgende werkdagen zijn:



24 september
5 november

Zaterdag van 9:15 – 12:30 uur.
Koffie vanaf 9 uur en soep na afloop!
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Hulp gevraagd voor Ouderenmiddag zondagmiddag 24 juli
Op zondagmiddag 24 juli ontvangen wij op De Driehoek weer een groep ouderen uit het
zorgcentrum Tuindorp Oost.
Voor de bewoners van het zorgcentrum is het een extra en speciaal uitje met thee en taart
en een tochtje over ons park. Vorige keer merkte een gast op dat het zo heerlijk was weer
eens gemaaid gras te ruiken.
Nu zoeken Hanneke, Arja en Mieke nog hulp bij het halen
en brengen van de gasten en voor het bakken van lekkers
bij de thee/koffie. Wie zou willen meedoen?
Het is gezellig en een dankbare activiteit. Je kunt je melden
bij Hanneke hanmaroudekamp@hetnet.nl.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp!
Yvonne

Uitnodiging Driehoekavondje 20 augustus
Voor alle tuinders, op zaterdag 20 augustus vanaf 17.00 uur

 SAMEN ETEN UIT EN IN DE TUIN
 STRUINEN DOOR ONZE TUINEN
Locatie: voor of in het Pannendak
Het avondeten: je neemt allemaal iets te eten en te drinken mee , zodat we met elkaar
kunnen genieten van een heerlijk buffet. Borden, bestek en bekertjes zijn er.
Vooraf en/of achteraf lopen we met elkaar een rondje langs onze tuinen.
Als je mee wilt doen en/of nog vragen of andere goede ideeën hebt, geef je naam door of
neem contact op met een van ons:
Arja (tuin 54): fam.ottink-dehoop@ziggo.nl
Yvonne (tuin 83): secretariaat@driehoektuin.nl
Claar (tuin 31): c.vandenbiggelaar@gmail.com
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