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Een ander geluk bij een ongeluk is dat de opleving van de corona-besmettingen
ook samenvallen met onze seizoenssluiting. Zoals het er nu naar uitziet wordt
corona een vast onderdeel van ons leven, nu maar hopen dat we er met een
soort griepprik op termijn mee wegkomen. Samen met een eventueel medicijn,
waar je nu ook meer en meer van hoort, zullen we op een gegeven moment, en
misschien wel komend seizoen, terug kunnen keren naar iets dat heel erg lijkt
op hoe het vroeger was.

Voor de pandemie is dat goed, en soms voor het dagelijks leven ook. Toch
hebben we op de tuin te maken met vooruitgang, en moeten we juist vooruit
kijken om verder te kunnen komen. Jullie weten als geen ander wat dat inhoudt,
want jullie bestuur houdt zich daar al tijden mee bezig. Vooruitgang door pro
fessionaliseren en omarmen van nieuwverworven inzichten waar het gaat om
het beheer van ons complex. En hoewel deze inzichten deels zijn ingegeven
door de werkwijze op het gebied van de groenvoorziening van de gemeente
en lijnen die zijn uitgezet door de BvV, wil jullie bestuur zeker kunnen blijven ver
trouwen op de kennis die in de loop der jaren op ons complex is opgebouwd.
Daarom grijp ik dit voorwoord nog maar eens aan, om op te roepen deel uit
te maken van de nieuwe Tuincommissie. De groep vrijwilligers die nu de kar
trekt, heeft er een te zware klus aan. Dus komaan, en meld je aan! Iedereen
is welkom.

Er rest mij niets anders dan jullie een goed winterseizoen toe te wensen, maar
niet zonder eerst op te roepen om naar de ALV van 11 december aanstaande
te komen. Dus hierbij zijn jullie persoonlijk uitgenodigd. Tot dan!

Met vriendelijke groet, Ernst Neve
Voorzitter VTV Water-Land
0654334016

Tja, we komen er niet onderuit en het
ziet ernaar uit dat de tijden voorlopig
nog raar blijven. Hoewel de meesten
van ons inmiddels zijn gevaccineerd,
zijn we nog steeds niet verschoond van
die nare besmettingen. Dus werden er
onlangs weer nieuwe maatregelen
door onze regering afgekondigd. Ge
lukkig voor ons allemaal heeft dat
geen grote gevolgen voor de komen
de najaars-ALV die op 11 decem
ber aanstaande plaats zal vinden.
Onze ALV wordt met 99% zekerheid 
gehouden in de theaterzaal van Cor
rosia, Markt 43 in Almere Haven. Zon
der tegenbericht zal de ALV wederom
om 15.00 beginnen en is de zaal
een half uur eerder  open.

Van de voorzitter
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Resultaten onderzoek Aeres studenten
bekend
Deze zomer deden 4 studenten van de Aeres Hogeschool te Almere 9 wekenlang onderzoek naar de biodiversiteit
aan insecten op ons volkstuinpark. Ze onderzochten wekelijks de soortensamenstelling van de bloemenweide,
pinksterbloem-stroken en de grasvelden. Tot slot deden ze een 24-uursmeting en brachten samen met de stads
ecoloog van Almere ook de nachtvlinders in beeld.
 
'Biodiversiteit aan ongewervelden in een volkstuincomplex' heet het verslag officieel. Een hele mond vol, maar het is ook
nogal wat zo’n intensief onderzoek. Zoals verwacht werden de hoogste aantallen insectengevangen in de bloemenwei
de, daar zitten ook de meeste soorten. Op de tweede plaats komen de Pinksterbloem-stroken en als laatste de veertien
daags gemaaide grasvelden. In de Pinksterbloemstroken komen circa 9% meer soorten voor en in de Bloemenweide
circa 23% meer soorten dan in het regelmatig gemaaide gras. Dat is belangrijk om te weten omdat we dan als volkstuin
park gerichter ons steentje kunnen bijdragen aan een grotere biodiversiteit. 
Wereldwijd is er een grote afname van de biodiversiteit aan insecten, gemiddeld is de afname zo’n 8,81% per decennium.
Dit blijkt uit 166 onderzoeken verspreid over 41 verschillende landen. Is dat erg? Ja, dat is erg. Insecten kunnen irritant
zijn maar zijn ook heel belangrijk. Ze ruimen kadavers op, dienen als voedsel en houden zo hele ecosystemen in stand. 
Parken en volkstuinen hebben een positief effect hebben op de biodiversiteit. Ze bieden meer leefruimte en voedsel voor
dieren dan bebouwde gebieden. Dat geldt ook voor onze tuinpark en voor je eigen tuin. Dankzij het bos, de bloemen
weide, grasvelden, de vijver, paddenpoel en sloten zijn er veel verschillende biotopen te vinden in een klein gebied. 
De biodiversiteit is het grootst op plekken waar het minst vaak gemaaid wordt, dat weten we al lang uit verschillende
onderzoeken. Het onderzoek van de Aeres studenten bevestigt dat. Door vaak en kort te maaien, groeien er minder
bloemen en andere vegetatie die diverse insecten kunnen aantrekken. Bovendien wordt het leefgebied van insecten
steeds opnieuw vernietigd en blijft er minder beschikbaar voedsel over.
 
Bloemenweide biedt grootste rijkdom
In ons complex worden de grasvelden het vaakst gemaaid, namelijk iedere twee weken. De pinksterbloemstroken worden
één keer per jaar gemaaid en vervolgens ook tweewekelijks. Het minst vaak wordt de bloemenweide gemaaid met twee
keer per jaar. Hierdoor is de biodiversiteit het hoogst in de bloemenweide. Ook vind je de hoogste en meest diverse ve
getatie in de bloemenweide wat weer een grotere diversiteit aan insecten kan aantrekken. 
 
Vegetatie                                      aantal individuen                                   aantal families
Grasland                                                 1296                                                           75
Pinksterbloemstrook                               1526                                                           82
Bloemenweide                                        1711                                                           92
 
Het gaat dan om allerlei insecten, van bladluis tot krekel.  
 
Meer weten? Het hele onderzoeksverslag kun je downloaden van de site (vtv-waterland.nl). In het zomernummer van de
Water-Lander staat een interview met de studenten. Ook dat is te downloaden vanaf de site. 
 
Connie Franssen
 
 Geen spullen buiten de
tuin!
Buiten het feit dat je je tuin moet bijhouden is het zeker niet de bedoeling om
fietsen, trampolines, bakfietsen etc. buiten de tuin te plaatsen in het openbare
gebied van het complex. Het mag duidelijk zijn dat dit gerekend mag worden
tot a-sociaal gedrag en bij constatering een administratieve boete oplevert van
€ 100.
Wil je je alsjeblieft houden aan het artikel 2.2: gebruik openbaar gebied
tuincomplex?
 
Het bestuur van Water-Land
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In de vorige Water-Lander stond het formulier van de
technische commissie over de toestand van je tuinhuisje
en andere bouwsels en attributen.
Bij vraag 1: "Mijn huisje en schuur voldoen aan alle gestel
de voorwaarden. Tekeningen en goedkeuringen zijn aan
wezig bij de technische commissie" hoort nog onderstaan
de toelichting.

Alleen als je zeker weet dat er tekeningen en goedkeuringen
aanwezig zijn, kruis je dit vakje aan.
 
De uiterste inleverdatum voor het formulier of de online
versie op de website is 30 april 2022.
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Aanvulling formulier bouwsels en
attributen

Deadline editie 1: 15 februari 2022
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Frees je het Spitten?
Met de naderende herfst komt ook het einde van groei en bloei seizoen. Maar daarmee is er nog geen einde aan
het tuinseizoen, want ieder jaargetijde is er wat te doen in de tuin. In de komende maanden zullen de nodige
tuinders de inrichting van hun tuintje gaan veranderen. Bomen en struiken verwijderen of juist poten. Voorberei
dingen treffen voor een moestuin. Misschien vaste planten erin of eruit of een perkje voor éénjarige bloemen maken.
 
Veel tuinders vragen zich af welke grondbewerking ze zullen gaan doen. In de tuinders/boeren-wereld zijn daar regel
matig discussies over. Er zijn grofweg drie stromingen te onderscheiden:
1. Bodem onverstoord laten, ongewenste kruiden met schoffelen losmaken en laten liggen.
2. Alleen de bovenlaag omwoelen om een schoon zaaibed te krijgen op plekken waar het nodig is.
3. De grond regelmatig keren voor schoon zaaibed en los maken van de grond voor betere doorworteling van gewas.
Deze stromingen gaan redelijk kort door de bocht als het gaat om de verschillende grondsoorten die er zijn in Nederland
en het doel van de bodembewerking. De doelen van de bodembewerking zijn:
1. Een schoon zaaibed creëren.
2. Een voedselrijke bovenlaag.
3. Goed doorwortelbare en gedraineerde grond realiseren.
Doel 1 wordt behaald met schoffelen in combinatie met licht woelen en harken. Doel 2 wordt doorgaans gerealiseerd
met bemesting of toevoegen van compost of tuinaarde. Het behalen van doel 3 is sterk afhankelijk van de grondsoort
en de betreding.
 
Zeeklei
Op ons park hebben we in de meeste tuinen te maken met voedselrijke zeeklei en een kalkrijke schelpenlaag op circa
40-60 cm diepte. De bovenlaag van de zeeklei zal, als er geen diepwortelende vegetatie opstaat en geen bodembewer
king plaatsvindt, bij regen en/of betreding dicht slaan en waterdicht worden. Vervolgens zal er bij droogte een sterk
verdichte bovenlaag zijn die niet geschikt is als zaaibed en beworteling belemmert. Om de zeeklei goed gedraineerd te
houden is het nodig om organisch materiaal (plantenmateriaal) toe te voegen. Het beste kan dit gebeuren door in het
najaar de grond te spitten of te frezen en af te dekken met een laag 'mulch' (rijk aan organisch materiaal).
De mulch ligt dan op en in het bobbelige veld. Als mulch kan compost, stro, turf, versnipperd riet of bladeren worden
gebruikt. Tijdens de winter zullen de brokken klei uit elkaar vallen door afwisselende periodes van droogte, vorst en regen.
Uiteindelijk vormt zich zo samen met de mulch een egale luchtige bovenlaag. In het voorjaar is hierop eenvoudig een
zaaibed te realiseren door de bovenlaag los te woelen. De rest van het jaar zal het bodemleven de mulch verteren en
de grond inwerken waarbij voedingsstoffen vrijkomen. Het hoge organisch stofgehalte zorgt voor verbeterde drainage.
Na een jaar is de mulch in zijn geheel opgegaan in de kleiige grond en loert het gevaar van bodemverdichting en
slechte drainage weer. Dus weer spitten/frezen en mulch opbrengen.
Bladeren of stro als winterafdekking van bodem en mulch, voorkomt ook kiemen en doorgroeien van onkruid in het
zaaibed tijdens winter en vroege voorjaar.
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De noodzaak van bodembewerking in je tuin is ook afhankelijk van het grondgebruik. Een vierkant grasveld met een
border van vaste planten kan eenvoudig ongemoeid blijven. Regelmatig gras maaien en wat schoffelen in de border
door het jaar heen. In het najaar wat zakken bemestte tuinaarde in de border en je bent klaar. Het opnieuw inrichten
van een tuin gaat het makkelijkst door de tuin in zijn geheel leeg te halen aan het einde van het groei seizoen. Vervolgens
spitten/frezen en mulch opbrengen. Bomen en heesters plant je het beste in het najaar. De verdere inrichting van de
tuin kan het beste vanaf het vroege voorjaar als de vorst vertrokken is. De moestuin of eenjarige bloemen liefhebbers
kunnen het beste die stukken van hun tuin ieder najaar spitten/frezen en mulchen.
Frezen en ondiep spitten woelt slechts de bovenste 15cm los en wordt niet echt gezien als het vernietigen van het bo
demleven. Diep spitten of ploegen (30-60cm), waarbij de grond gekeerd wordt is wel ingrijpender voor het bodemleven.
Het bodemleven is belangrijk om oud plantmateriaal om te zetten naar voedingstoffen die weer opnieuw gebruikt kunnen
worden.
De boerderijen om ons heen zien de grond niet als een levend iets maar meer als een substraat waarin geworteld moet
worden. Een vitaal bodemleven dat voedingstoffen vrijmaakt voor de oogstbare planten is minder van belang omdat er
een flinke dosis mest wordt gegeven. Ook voor de bestrijding van ongewenste plaagdieren is een gevarieerd bodemle
ven niet nodig, met regelmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen komen ze er ook. Al met al hebben de boeren daarmee
een hoge productie per vierkante meter met geringe arbeidsuren (schoffelen kost een hoop manuren) en wij goedkope
groente in de supermarkt.
 
Erik Slim

Floriade: vol verwachting
Ik had een uitje met mijn schoonzoon naar de Floriade Almere 2022 in
wording. Vol verwachting van wat mij te wachten staat stapte ik op het
bootje voor een tochtje over het Weerwater. Woelig water, veel wind maar
geen last van gehad, wel een beetje wiebelbenen aan de wal.
 
Een vrijwilligster gidste ons langs gebouwen en beplanting maar ook Bert kon
mij veel vertellen wat er allemaal gebouwd wordt. Dankzij zijn 'Groene Speld'
mocht hij al een keer eerder komen kijken. Er is vooral veel aandacht voor het
materiaal dat hergebruikt wordt.
Toen naar de kabelbaan wat toch het hoogtepunt van de dag was. Schitterend
uitzicht, overal de kavels waar de paviljoens van diverse landen komen met hun
bijbehorende beplanting. Prachtige bruggen zijn er gebouwd en de bomen die
zijn blijven staan passen in het geheel. Heel veel nieuwe aanplant dat zoveel
mogelijk mag blijven. Vanuit de lucht was het veel groter dan ik gedacht had.
En toen weer een boottochtje terug, op zich al een uitje voor mij.
Een heerlijke dag met mijn schoonzoon.
 
 Nelly van der Linden
Moeder van Gerda Burgers, zelf oud-tuinster
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De Waterlandse
Muur groeit!
Tijdens de “Workshop Ecomuur” op 12 september
bouwden 10 deelnemers in opperste gemeenschappe
lijkheid verder aan wat ook wel de “Waterlandse Muur”
wordt genoemd. Aan deze muur werd eind augustus
2019 begonnen. De (stapel)muur is een van de 44 ideeën
die in 2018 werden ingediend in het kader van Natuurlijk
Tuinieren. Foto’s en verhalen van andere tuinparken van
onze vereniging, de bond, in de “Vroegop” vormden de
inspiratiebron.
 
Het plan in 2020 met de bouw verder te gaan, werd door
de corona-perikelen wreed verstoord. Dit voorjaar werd het
overvloedig opgeschoten onkruid verwijderd. Ook werd
een begin gemaakt met het planten van sedum. De in 2019
overgebleven materialen werden van onkruid vrijgemaakt
en gesorteerd. Daarbij moest een grappig bouwwerkje het
ontgelden. Achteraf blijkt dit te zijn gemaakt door Polle, de
jongen die enkele jaren geleden de aanzet gaf tot het “Ka
bouterpad”. Gelukkig is er nog wel een foto van.
Beste Polle, als je volgend jaar meewerkt aan de verdere
bouw van de muur krijg je een “vrije opdracht”.
Afgesproken?

"Ik noem hem Ajax," besluit de kleinzoon van een van de
harde werkers. We hopen dat Ajax inmiddels een goed thuis
heeft gevonden in de Water-Landse Muur, want daar is de
muur precies voor bedoeld. 

 
Leembak
De workshop stond net als in 2019 onder enthousiasmeren
de en deskundige leiding van Anna Kreffer en Geert van
Poelgeest van Natuurvereniging KNNV. Met flinke krachts
inspanning werd in recordtijd al het aanwezige en in de
tussentijd aangevoerde materiaal verwerkt: tegels, puin,
keien, aardewerk, hout, leem, mergel.
Eerst werden tegels neergelegd om de loop van de muur
te bepalen. Daarna werden de randen opgebouwd.
Daartussen werd alles van afwijkende vorm gekieperd.
Vooral het scheppen en verplaatsen van de bijna 2 kuub
leemhoudend zand (zéér zwaar, bij elkaar zo’n 3.000 kg !)
hakte er bij de deelnemers stevig in.
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Met het zand werden de ruimtes tussen de opgestapelde
stenen in de muur opgevuld. Een apart geconstrueerde
"bak” werd volgestort met alleen leemzand. Hierin kunnen
wilde bijen naar behoefte gangen graven en werken aan
hun voortplanting.
In de muur ook een bijzondere compositie van stukken
boomstam. Deze waren de dag voor de workshop nog in
3 vrachten aangevoerd door Jeroen, Ron en Johan met
Henk op de trekker met kiepaanhanger.
Over belangstelling valt niet te klagen. Diverse tuinders
kwamen langs en dat gaat tot op de dag van vandaag
door. Er werden foto’s gemaakt en zelfs een filmpje. Deze
bekijken op de website geeft een goede indruk. Maar het
leukste is natuurlijk de muur van dichtbij bekijken. Uit op
merkingen is gebleken dat sommigen nog nooit op dit deel
van ons tuinpark waren geweest.
 
Sedumplantjes
Op zaterdag 23 oktober verzamelden negen vrijwilligers zich
opnieuw bij de Waterlandse Muur. Het zonnetje kwam even
kijken, helaas maar héél even. Maar lang genoeg voor het
startsein om op de verzameling van 1 gros plantjes sedum
en sempervivum aan te vallen. Misschien weet je het nog
van school: 1 gros = 144. Zoveel plantjes waren het die een
plek op en tegen de muur zouden krijgen – én hebben
gekregen! En passant werd het nodige gras en andere hier
ongewenste groeisels verwijderd. Met een uur was het werk
gepiept. Tussendoor was er zelfs nog tijd voor een kopje
koffie of thee, met dank aan Ernie. En tot ieders verrassing
een door onze huis- of tuinkok Martin eigenhandig gebak
ken appeltaart, door Gea stiekem onder een theedoek
meegesmokkeld. Het was een waar feest!
Het plan is om volgend jaar verder te bouwen aan de muur. 
Vriendelijk verzoek tot slot:
Breng nu géén materialen meer naar het veld, maar be
waar deze tot nader bericht in de eigen tuin.
 
Johan van Schaick

9



 
 
Aan de slag
In maart hebben we het oude gras kort gemaaid en afge
ruimd. Begin oktober was de eerste herfstmaaibeurt.
Vooral het afruimen van het maaisel was een pittige klus.
Niet alleen de grond maar ook het maaisel was door- en
doornat. Maar het groepje vrijwilligers (Bettie, Glenn, Piet,
Rob en mijzelf), draaide haar hand hier niet voor om. In de
tuindienst van een week later, toen het restant van het
maaisel redelijk droog was, werd ook dit afgeruimd. Het
werd uitgespreid op de  nabijgelegen broeihoop voor de
ringslang.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotterbloem ©Erik Slim

Echte Koekoeksbloem ©Erik Slim

Van wilde
orchideeënhoek tot
Plas-Drashoek
In de Water-Lander nr. 2 van dit jaar nam ik u mee naar
de wilde orchideeënhoek. Het grasveld dat na de verla
ging van de haag langs de hoofdtoegangsweg zicht
baar werd. De grote maaimachine kwam hier altijd vast
te zitten. Oorzaak: de drassige bodem aan de voet van
het vijvertalud. Zoals (regen)water graag doet, verza
melt het zich ook hier op het laagste punt. Met regenpe
riodes ontstaan er zelfs plassen van wel 15 cm diep. Tijd
voor bezinning dus. Kies de aanpak die bij de situatie
past.
 
Het idee ontstond om dit gebied nog maar één keer per
jaar te maaien: in de herfst als de groei uit het gras is. Dan
wel met de vingerbalk, een 'grote tondeuse'. Onmisbaar
voor dit werk. Hij maait zelfs dóór plassen heen. Daarna het
maaisel afharken. 
De kans bestaat dat hierdoor de rietorchis zijn kopje boven
het maaiveld gaat uitsteken. Deze plant komt veel op natte
gronden voor. Hij bloeit van eind mei tot half juli. Voorheen
veel aanwezig in de Flevopolder. Maar ook kattenstaart,
echte koekoeksbloem en gewone dotterbloem houden van
natte voeten.

Een mondvol
Bij nader inzien doet de benaming wilde orchideeën-hoek
geen recht aan de andere soorten die we hier kunnen
verwachten. Bovendien bekt het niet lekker. Ook de naam
drashoek die de plek kreeg, doet geen recht aan de situa
tie. Drassig is het er, maar plassig ook! Dus vanaf nu: Plas-
Drashoek.  
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Ratelaar © Erik Slim

En het oog wil ook wat 
Vandaar dat er ook zaad van de echte koekoeksbloem is
uitgestrooid. Deze plant met zijn fijn getekende roze bloe
men bloeit van mei tot september. 
Verder zijn er stekken van de gewone dotterbloem (geel,
bloeitijd maart-april en soms nog augustus/september),
moeraswederik (geel, mei-juni) en kattenstaart' (roze, bloei
juni-augustus) geplant. Of de kattenstaart in bloei komt
…van de eerder geplante stekken waren de toppen afge
knabbeld.
Ook is er roze herfsttijloos geplant. Dit bolgewas, ook wel
herfstkrokus genoemd, gaat in augustus/september in
bloei.
Inspelen op de omstandigheden én genieten van de na
tuur gaan hier hand in hand.
 
Johan van Schaick

 
Grote ratelaar
In de Plas-Drashoek is inmiddels zaad van deze soort uitge
strooid. De fraaie, gele éénjarige bloemplantjes zijn para
sieten die groeien op de graswortel. Hierdoor kunnen
grassen enigszins worden onderdrukt. Andere bloemen
krijgen zo meer kans om zich te ontwikkelen. Grote ratelaar
bloeit van mei tot oktober.
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Kerstpizza met
ballen
 
 
Deeg
1 pizzadeeg uit de koeling of zelf maken van pizzameel:
250 gram pizzameel
zakje gedroogde gist (7 gram)
1 tl zout
2 tl suiker
2 el olijfolie
150 cl lauw water
Meng in een kom het meel met de gistkorrels en de suiker.
Maak een kuiltje in het midden, strooi het zout er omheen
en giet het water en de olijfolie in het kuiltje.
Werk vanuit het midden het geheel tot een soepel deeg en
kneed nog enkele minuten.
Laat het deeg 2 uur rusten om te rijzen met een doek over
de kom.
 

Ballen
400 gram rundergehakt
4 el paneermeel of panko
1 ui
3 takjes platte peterselie
2 teentjes knoflook
1 ei
1 tl thijm
1 tl paprikapoeder
1 snuf nootmuscaat
zout en peper
1/2 el olijfolie
Snipper de ui, de knoflook en de peterselie (in de keuken
machine), kneed alle ingredienten door het gehakt.
Vorm 8 balletjes en bak ze half gaar in de olijfolie.
 

Vulling
1 1/2 courgette
pakje tomaten fritto (dikke tomaten saus), pastasaus doet
het ook goed maar heeft al een eigen smaak.
200 gram geraspte kaas, b v mozzarella
3 tl oregano
een paar verse basilicum blaadjes
Snijd de courgettes in dunne plakjes, leg ze in een schaal
met water en zet de schaal met courgettenplakjes 6 min.
in de magnetron op 800.
Giet ze af in een zeef en spoel ze met koud water, laat uit
lekken.
 
Maak van het deeg 2 ballen, 1/3 en 2/3.
Knip uit bakpapier een rond vel om de taart bodem te
bedekken.
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Rol de grootste bal uit tot een ronde lap die op de bodem
van de taartvorm past.
Leg het deeg erop met de 8 balletjes langs de rand in de
rondte.
Snijd het deeg tussen de balletjes door, door het midden
heen en trek de deeg punten over de balletjes naar de rand.
Knijp eventueel het puntje vast aan het deeg van de bodem
achter het balletje en kerf met een scherp mes het nerfpa
troon in de omgeklapte puntjes
Verwarm de oven op 220 graden.
Maak van de kleine bal deeg een ronde lap die in het
midden de vorm moet bedekken met iets opstaande rand
tegen de balletjes zodat er een soort bakje ontstaat.
Leg nu in de ruimte tussen de balletjes een plukje geraspte
kaas en leg ook een laagje geraspte kaas in het bakje in
het midden.

Maak van de courgetteplakjes 4 stapeltjes van 4 plakjes,
snijd de stapeltjes door de helft en vouw een half stapeltje
zo dat het op de kaas tussen de balletjes past; herhaal dit
tot alle ruimtes tussen de balletjes gevuld zijn.
Leg nu een laag tomatensaus in het midden op de kaas,
en maak daarop dakpansgewijs een paar rondjes courget
teplakjes. Maak in het midden een courgetteroosje door
een aantal plakjes op een rijtje over elkaar heen te leggen
en op te rollen.
Strooi nog een beetje kaas over de courgettes van het
midden en een beetje olijfolie met iets tomatensaus met
een kwastje over het deeg en bestrooi het geheel met wat
gedroogde oregano.
Het geheel kan nu voor 12 à15 minuten in de voorverwarm
de oven, niet met hetelucht maar gewoon boven- en on
derwarmte.
Bestrooi met snippertjes verse basilicum als het iets afge
koeld is.
Niet te heet serveren en eet smakelijk!
(Dit gerecht kan eventueel ook met bladerdeeg gemaakt
worden, maar dan heet het geen pizza meer}.
 
Annette Sieger
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De Bijenstal
Nog even en de bijenstal is in winterstand, de bijen zijn nog actief maar wel al veel rustiger. De darren (manne
tjesbijen) zijn de kasten uitgestuurd door de dames. De heren spelen geen rol tijdens de winterperiode. Volgend
voorjaar worden er weer nieuwe darren geboren om met een koningin die op bruidsvlucht gaat, te paren.
 
De bijen in de kasten verzamelen zich nu in een wintertros, een balvormige groep in het midden van de kast. Zo houden
ze elkaar warm. Zij vliegen niet meer als de temperatuur beneden de 12 graden komt. In de kast is rond de wintertros
voer opgeslagen. De bijen hebben dat verzameld nadat er honing geslingerd is en aangevuld is met invertsuiker die ik
aangeboden heb in een voerbak in de kast. De bijen eten het op en bergen het daarna op in raatcellen in de broed
kamer. Als imker noemen we dat inwinteren. Een beetje zoals wij onze tuin en huisje winterklaar maken. Wij halen de
overkapping eraf, ik verklein de vliegopening en de kast naar twee broedkamers. Wij halen de bedden af, de bijen maken
de honingkamers schoon en ruimen op zoals wij het tuingereedschap schoon in de schuur opbergen en ik het imkerge
reedschap naloop en opruim. Hierdoor kan ik in het voorjaar alles zo pakken en gebruiken want het voorjaar begint altijd
onverwachts in de imkerij.
 
Dat de volken op één na op twee broedkamers ingewinterd konden worden is een goed teken, dan zijn de volken groot
genoeg om die grotere ruimte warm te houden. Het kleinere volk zit dus in één broedkamer en heeft daarmee de
grootste kans dat het de winter overleefd. Voor mij als imker is de winter altijd best wel spannend. Ik kan de bijen dan
niet meer helpen, ze moeten het op eigen kracht doen. Vroeg in het voorjaar kan ik ze een beetje helpen door ze bijen
brood, een suikerpasta, aan te bieden. Dat zit in een kunststof zak die ik in de kast onder de deksel op de broedramen
leg. Door een kleine opening in de zak kunnen de bijen er in de kast bij komen om te eten, ze hoeven dus niet naar
buiten in de kou.
 
In de winter heb ik toch wel wat werkzaamheden te doen. Ik maak nieuwe raampjes voor de broed- en honingkamers.
De oude verwijderde was smelt en zeef ik. Van die schoongemaakte was maak ik kaarsjes. Ik ben al 8 jaar aan het im
keren en gebruik nog altijd een deel zelfgemaakte raampjes van het eerste uur. Deze zijn al een aantal keren hergebruikt
na telkens de was gesmolten te hebben en de raampjes zijn daarna schoon gebrand met een gasbrandertje. Zo houd
ik de ziektes uit mijn volken, ik kan dan ook kiezen uit de raampjes die in goede staat zijn. Als ik die weer in de kasten kan
doen is het volk alweer aan het groeien en is de winter voorbij.
 
Bert Burgers, tuin-imker
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april 08.00 - 18.00 uur

mei t/m augustus 06.00 - 23.00 uur

september  08.00 - 18.00 uur

Accu gereedschap
Aangedreven door een accu is het hele jaar toe
gestaan, mits er geen (geluids)overlast wordt ver
oorzaakt. Dit ter beoordeling van het bestuur. Het
bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verle
nen. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden wor
den verbonden.

Aggregaat
Het gebruik van een aggregaat is op bepaalde tij
den toegestaan als stroomleverancier voor elek
trisch aangedreven (tuin)gereedschap. In april en
september op maandag, woensdag en zaterdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Grasmaaier
Het gebruik van een mechanische of door accu
aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april
tot 1 oktober toegestaan op maandag, woensdag
en zaterdag van 9:00 uur tot 14:00 uur. Het is tevens
toegestaan op woensdag tussen 18:00 uur en
20:00 uur.

Toegangshekken
Grote toegangshek geopend:

Op andere tijden heb je de tag nodig om het hek
te openen.
 
In de maand oktober toegang met de tag.
Van november t/m februari is de tuin alleen met de
tag toegankelijk tussen 09.00 en 18.00 uur.
In maart met tag tussen 07.00 en 22.00 uur.
 
De zijhekken zijn geopend van 1 april t/m 30
september.

Bij storing of noodgevallen kun je bellen met 06
33736384.
Het vergeten van je tag is geen noodgeval!

Bestuur  bestuur@vtv-waterland.nl

Secretariaat  secretariaat@vtv-waterland.nl

Financiën  penningmeester@vtv-waterland.nl

Verkoop   verkooptuinen@vtv-waterland.nl

Telefonisch  06-58927556 za: 10.00 en 12.00 uur

ook voor gevonden
voorwerpen

 

Zaterdag:  11.00 - 13.00 uur

Zondag:    11.00 - 12.00 uur

Zomervakantie 6
weken 

19.00 - 20.00 uur woensdag 

Afvoer huisvuil idem als openingstijden
winkel

Buffet  buffet@vtv-waterland.nl

Communicatie communicatie@vtv-waterland.nl

EHBO   EHBO@vtv-waterland.nl

Inkoop  inkoop@vtv-waterland.nl

Recreatie  recreatie@vtv-waterland.nl

Technisch  technisch@vtv-waterland.nl

WGTO  wgto@vtv-waterland.nl

Bijen zaken  tuin.imker.almere@gmail.com

Schapen
zaken

 hvanriessen@gmail.com

Voorzitter
Ernst Neve
Penningmeester en verzekeringszaken
Robin van Noppen
Postbus 22044
1302 CA Almere
NL57 RABO 0174 1931 81 t.n.v. VTV Water-Land
te Almere
Secretariaat 
Bert van der Weijde
Postbus 22044
1302 CA Almere
Adreswijzigingen en dergelijke altijd schriftelijk
aan de secretaris melden
Bestuurszitting
1e  en 3e zaterdag van de maand in de bivak
april t/m september, 11.00 - 12.00 uur

Contact

 
EHBO 06-83904491
AED    bij de Bivak, aanwezig van 1 april - 1 oktober
 
Openingstijden Winkel vanaf 1e zaterdag in april

Commissies

 
Adres vtv Water-Land
Meentweg 2
1358 BP Almere 
 
Website: vtv-waterland.nl

INDIEN ONBESTELBAAR: VTV WATER-LAND, POSTBUS 22044

1302 CA ALMERE

www.editoo.nl


