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Van de voorzitter

De lente loopt op z’n eind en de zomer is in aantocht als ik
dit schrijf. Het is zo’n 20 graden en zonnig en ik zit met
laptop op schoot in de zon in de tuin. Het kan slechter.
De laatste weken zijn erg droog geweest. Kwetsbare
plantjes krijgen met de gieter water uit de regenton. Voor
mijn kippen en konijnen moet ik de drinkbakken iedere dag
in de gaten houden.

Verderop in de wereld woedt een afschuwelijke oorlog.
Niet voorstelbaar vanuit mijn vredige tuin maar wel de
alledaagse realiteit. Daar kan ik niet zomaar langsheen
gaan. Het heeft te veel invloed op me dus ik concentreer
me maar op onze Groei & Bloei afdeling.

Wat was er en wat komt er nog?
De lezingen die we vanaf februari weer houden in het
Kristal verlopen moeizaam. De ondersteuning is niet je dat
en we moeten zelf de koffie en thee verzorgen. Dat was in
Dok Zuid wel anders. Ook de belangstelling is nog lager dan
we gewend waren. Ik denk dat veel leden nog voorzichtig
zijn om zich in grotere gezelschappen te mengen. Begrij-
pelijk.

De moestuincursus draait weer en de bloemschikcursus-
sen zijn weer goed bezet. Er staat nog veel op het program-
ma. Voor de dagexcursie op donderdag 16 juni is nog
plaats. Als u nog mee wil moet u wel snel boeken. Het
programma van alle excursies kunt u vinden op onze
website. Daar kunt u zich ook opgeven.

We organiseren dit jaar weer een gezellige ledenmiddag.
Bijzonderheden vindt u ook elders in deze editie van
Groensnippers.

De Open Tuinen zijn dit jaar in 2 afleveringen. 1 in juni en
1 begin september. Alle informatie staat ook uitgebreid te
lezen elders in dit blad.

Kortom: genoeg te doen deze zomer. Ik wens u een fijne
zomer en hoop u te ontmoeten bij 1 van onze activiteiten.

Mart Nederhof.

We zoeken:
Een vrijwilliger die de lezingen gaat organiseren. In overleg
met het bestuur zoek je naar mensen die een lezing kun-
nen/willen geven over onderwerpen die ons interesseren.
Je legt de contacten met de spreker en maakt afspraken
over tijd, plaats en voorwaarden.
 
Een vrijwilliger die de Public Relations voor de afdeling wil
doen. Je schrijft persberichten over onze activiteiten en 
stuurt die naar de verschillende media. Het liefst houd je
goed contact met de verschillende redacties en bouw je
een band met hen op, zodat de berichten goed landen.
 
Een vrijwilliger die adverteerders voor ons periodiek gaat
werven. Je bezoekt bedrijven en vertelt daar over de
mogelijkheden van adverteren in ons blad “Groensnip-
pers”.

Een vernieuwer.  Je bent een creatief persoon die leuke
nieuwe activiteiten verzint en ze vervolgens ontwikkelt tot
aan de uitvoering toe. Veel is mogelijk en er is funding.

Een algemeen bestuurslid. Je gaat meedenken over het
wel en wee van onze afdeling. Het bijwonen van de be-
stuursvergaderingen en de lezingen is daarbij gewenst.
 
De meeste functies kunnen als vrijwilliger of als bestuurs-
lid worden uitgevoerd. Ook kunnen ze zowel door 1 per-
soon als door een groepje worden uitgevoerd. Wend je
voor meer informatie tot de voorzitter Mart Nederhof of
een van de andere bestuursleden.

Excursies 2022

Er staan nog excursies op stapel. De reiscommissie van de
afdeling Deventer onder leiding van Ton Blokvoort is er
zeer druk mee geweest waarvoor complimenten.
 
Dagexcursie Kop Drenthe/Groningen
Op donderdag 16 juni. 3 mooie tuinen en als afsluiting de
kwekerij van Coen Jansen in Dalfsen. Voor meer info zie
onze website www.apeldoorn.groei.nl alwaar u zich ook
kunt inschrijven.

Exotenweekend Tuingoed Folz
Zaterdag 13 augustus: Dagexcursie met onze buurafdelin-
gen. Bovenstaand evenement, arboretum Arcadië in
Gasselte en kwekerij Jacobs in Vriescheloo. Boeken op
www.deventer.groei.nl.

Dagexcursie FLEURAMOUR
Vrijdag 23 september een excursie naar deze bloemschik-
happening. Samen met onze buurafdelingen. Boeken op
www.deventer.groei.nl
U ziet het: genoeg te doen. Schrijf u snel in om zeker te zijn
van een plaats.  
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Planning activiteiten 2022

Van alle activiteiten hier genoemd is op de website meer
informatie te vinden.
Heeft u geen internet en wilt u toch bijtijds weten wat er
doorgaat, neem dan contact op met de secretaris, tele-
foonnr. zie achterzijde van dit blad.
 
17 mei         Lezing door Frans van Bussel,
                     Rijkdom in je achtertuin
18-19 juni   Open Tuinen weekend o.a. in Hoog Soeren
17 aug         Ledendag Havenpark 14 -16 uur. 
3 - 4  sept   Open Tuinen weekend 
22 sept        Start Bloemschikcursus
                     Gevorderden/Vergevorderden
27 sept        Start Bloemschikcursus
                     Beginners/Vervolgbeginners
29 sept        Start Bloemschikcursus
                     Vervolgbeginners/gevorderden

Door onderbezetting zijn de lezingen voor de 2e helft van
2022 nog niet bekend. Hou de nieuwsflitsen in de gaten
voor het actuele nieuws hierover.

Busexcursies:
16 juni         Kop Drenthe/Groningen
7-8-9 juli     3 dagen Zuid Holland
13 aug         Arboretum Arcadië in Gasselte,
                     Kwekerij Jacobs in Vriescheloo en
                     Exotenweekend Tuingoed Folz in Meeden
24 sep         Groots bloemschikevenement
                     Fleuramour in Alden Biesen, België

Grote tuinevenmenten in 2022 :
14 april t/m 9 oktober: Floriade Expo 2022 in Almere
zie ook: floriade.com/nl/
25 t/m 29 mei: Gardenista op de buitenplaats
‘Den Alerdinck’ in Laag Zuthem vlakbij Zwolle.
zie voor meer info: gardenista.nl

Moestuin Havenpark
 
Het moestuinproject heeft onlangs een aardige financiële
toelage ontvangen van een leverancier van de gemeente.
Leveranciers worden gestimuleerd om een klein gedeelte
van hun behaalde omzet/winst te doneren aan een project
in Apeldoorn. En ons project is dit jaar de gelukkige. We
gaan het geld o.a. aanwenden om een minibieb te realise-
ren waar buurtbewoners boeken kunnen lenen, krijgen/-
geven. We willen ook activiteiten ontwikkelen bij de mini-
bieb zoals voorleesmiddag/avond, boekbespreking enzo-
voorts.
 
We zijn bezig culturele of muzikale zomeravondbijeen-
komsten te organiseren voor de buurtbewoners. Het
streven is om in de zomer, om de 14 dagen, een activiteit
in de moestuin te houden.
Stimenz organiseert om de 2 weken een kinderactiviteit in
de moestuin. Steeds met een ander thema. Het is bedoeld
voor kinderen uit de buurt.
 
Ook voor de moestuin is het een heel droog voorjaar. De
jonge, net gezaaide, groenteplantjes hebben zeker wat
zorg, lees water, nodig. Ook beschermen we ze met een
tunnel van nylondoek, tegen vraatzuchtige duiven, slakken
en zo meer.
 
We hebben 2, gekregen dus hergebruikte, prefab vijvers
ingegraven. 1 grote en 1 kleine.  We zijn nu bezig hier een
biologisch evenwicht te laten ontstaan hetgeen al aardig
lukt. Het idee is om zo de biodiversiteit in de moestuin te
vergroten. Het is inmiddels een geliefde bad/drinkplaats
geworden voor veel vogels. Ook honingbijen uit kasten
boven op het gebouw “De Ambacht”, voorheen gebouw
“tot 2021”, komen water halen om het volk in de kasten
te koelen en te laven.
De meeste fruitbomen (ong. 100 stuks) zijn nu uitgebloeid.
Het lijkt een prima oogst te worden.
 
Mart Nederhof

Ledenmiddag in moestuin Havenpark
 
Onder het thema: “Een zomermiddag in de moestuin”,
organiseren wij op woensdagmiddag 17 augustus een
bijeenkomst voor onze leden in de moestuin in het Haven-
park.
Het wordt een gezellige middag met hapjes en drankjes
waarbij we elkaar ontmoeten en meer te weten komen
over de moestuin die op een unieke plek in het centrum
een groene oase is in een versteende omgeving.
Verdere bijzonderheden worden later nog bekend ge-
maakt, maar reserveer de datum alvast in uw agenda.

foto Anneke Stolk
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  OPEN TUINEN ZONDAG 19 JUNI 2022 van 10.00 – 16.00 uur 
APELDOORN EN KLARENBEEK

Jorien Nijhuis
Verscholen achter de beukenhagen ligt de tuin van Blier
Herne. De eerste bewoners hebben het huis Blier Herne
genoemd wat ‘vrolijk plekje’ betekent in het Fries.
Geïnspireerd door deze naam hebben we in de aanwezige
borders vrolijke kleuren toegevoegd. In het voorjaar
schitteren de boshyacinten die tegelijk bloeien met de
azalea's die we in kleuren passend bij het huis hebben
geplant. In de zomer bloeien verschillende vaste planten
in diverse kleurvlakken. Vanuit de tuin word je verrast door
het uitzicht op de akker.
 

Anneke Stolk
De ruim 2000 m2 grote tuin bevat, naast 15 kleurige bor-
ders met diverse soorten beplanting, een aantal verrassen-
de elementen. U vindt er bijvoorbeeld een vuurplaats, een
vijver, twee aparte pergola’s, een oosters geïnspireerde
border met een prieeltje en diverse kunstobjecten. Ook is
er met gebruikmaking van het natuurlijke hoogteverschil
van enkele meters een 25 meter lange waterloop aange-
legd. Er zijn door de tuin heen diverse zitjes met elk een
eigen uitzicht op een deel van de tuin.

Foto: Marijke Mol

KLARENBEEK
Hans Luiten en Jacqueline Dragt, Blaarschoten 5
Klarenbeek
Kom kijken bij ‘Hosta la Vista’ te Klarenbeek. Er is sinds
2018 veel veranderd in de tuin van ongeveer 5200 m2. Het
was een wildernis, en samen met hardwerkende vrienden
is de jungle ontgonnen. In de perken staat nu een keur aan
‘net-even-iets anders’ planten en natuurlijk staan er onge-
veer 400 hosta’s. We hebben een tuin die niet alleen voor
mensen, maar ook voor de insecten en vogels aantrekkelijk
is. Ieder jaar tellen we meer soorten vogels, vlinders, wilde
bijen en libellen. 
 
Dicky Lammersen, Hoofdweg 40 Klarenbeek  
Dicky heeft natuurlijk een tuin met veel vaste, bloeiende
planten die zij kan gebruiken bij het bloemschikken. Zoals
een Duitse pijp, baardirissen, hemerocallissen, delphinium
en roze/witte thalictrum. Zelfs in de moestuin staan nog
bloemen!  Het erf is ongeveer 3500m2 groot, met gazon,
beuken, eiken, ginkgo en een kastanjeboom. In een recent
ontwikkeld deel van de tuin staan o.a. bijzondere conife-
ren, een nectarineboom, een albizia met rood blad en
roze/rode bloemen en een calycanthus aphrodite met
prachtige donkerrode bloemen.
 
Janny Brink, Hessenallee 62 Klarenbeek
Welkom in de tuin aan de rand van het natuurgebied
“Lampenbroek” met uitzicht op de "Beekbergense Beek".
We hebben een moestuin, enkele fruitbomen en borders
met veel inheemse planten. De kippen hebben een mooi
plekje in de ren onder de klimplanten. Onze dochter
(buurvrouw) heeft een voedselbosje aangelegd en in sa-
menwerking met Stichting Gelders Landschap is er een
bijenoase gerealiseerd. Karin vertelt u hier graag over.     
 
Vlindertuin, Hoofdweg tegenover Elsbosweg Klarenbeek
De vlindertuin is in 1979 ontworpen door mevr. Labberton
(oud-voorzitster Groei & Bloei Apeldoorn). In de loop der
jaren is er wel veel veranderd. Er staat een bijenhotel voor
de wilde bij en er zijn kasten met bijen voor de honing.

Theo kan u alles vertellen over de bijen. Er staan veel
planten die bijen aantrekken.

APELDOORN
Nicolette Schraa, Blekersweg 28 Apeldoorn
Mijn tuin is een ruime stadstuin in een afwijkende vorm,
de achtertuin is als een taartpunt. Het is een echte bloe-
mentuin, geen gazon (meer) en met een vijver en een
kleine kas. De bloemen heb ik met grassen, heesters, hagen
en wat kleine bomen afgewisseld. Kortom, de tuin is een
bloemrijk geheel waar elk seizoen iets bloeit. Een paar
zitplekken maken het tot een, vind ik, heerlijke tuin om in
te werken en te ontspannen!
 
Anita ten Wolde, Wilhelmina Druckerstraat 216
Apeldoorn
Anita heeft een besloten stadstuin met een vijver over
bijna de gehele lengte van de tuin, met aan beide zijden
bloeiende borders voor vliegende vriendjes. Ook de kippen
en de katten genieten van allerlei hoekjes. Bessenstruiken
en een pruimenboom ontbreken niet. Wilt u alvast genie-
ten van verhalen over haar tuin? Anita maakt een heel
leuke tuinblog: www.anitastuin.wordpress.com. Schrijf u
in om wekelijks over haar belevenissen in de tuin te lezen.
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Open Tuinen Weekenden 2022
Dit jaar organiseren we twee Open Tuinen Weekenden en wel met hoogzomertuinen in juni en met najaarstuinen in
september. Op zaterdag 18 juni is er een ‘special’ in Hoog Soeren. Daar kunt u 8 tuinen bezoeken. Op zondag 19 juni
hebben we 11 tuinen in Apeldoorn en Klarenbeek. Tevens zijn op 3 en/of 4 september 12 tuinen te bezoeken in
Apeldoorn, Ugchelen en Klarenbeek. Laat u verrassen en geniet van al het moois! Een aantal tuinen zijn zowel in juni
als in september open. Hieronder staan de beschrijvingen van de deelnemende tuinen. U kunt dit ook vinden op onze
website https://apeldoorn.groei.nl .

   OPEN TUINEN ZATERDAG 18 JUNI 2022 van 10.00 - 16.00 uur  
HOOG SOEREN

Vanwege het bijzondere karakter van het dorp kan de auto NIET bij de tuinen zelf geparkeerd worden. Er is beperk-
te parkeergelegenheid bij de kapel en bij restaurant het Jachthuis. De afstanden tussen de tuinen zijn in principe te
belopen. Wij raden u aan vooral op de FIETS te komen.
Op het pleintje voor de kapel staat onze stand waar u een PLATTEGROND krijgt met de adressen van de 8 tuinen.

Josje Oosterbroek
Josje en haar man zijn echte liefhebbers, geen kenners. Ze
hebben, verscholen achter een haag, een prachtige tuin.
Midden in de voortuin ligt een cirkel waarin in de zomer
alleen maar Annabellen bloeien. Insecten worden het hele
jaar gelokt met nectarrijke beplanting. Zo bloeien er vroeg
in het voorjaar al veel Helleborussen en krokussen. Bijen-
vriendelijke zomerbloeiers worden opgekweekt uit zelf
verzamelde zaden.
 
Claudia Verheggen
Claudia woont met man en kinderen bijna 2 jaar in Hoog
Soeren en wil nog veel in de tuin aanpassen. Vanuit huis
kijken ze uit over de kroondomeinen waar vanaf het
voorjaar de herten, reeën en zwijnen te zien zijn. Ze hebben
zelfs de herten horen burlen! Achter in de tuin is een grote
vijver en er staan 2 heerlijke relaxstoelen waar ze volop
kunnen genieten van het wild dat dan vlakbij loopt.
 
Hedi Postuma
Hedi heeft een grote vrij liggende tuin. De helft ervan is
bos wat naadloos over loopt in het Kroondomein. In de
andere helft tuiniert Hedi en daar bevinden zich een gazon
met borders, een tuinhuis en een zwembad. Er staan ver-
schillende soorten hortensia’s en fruitboompjes, waaron-

der vijgenbomen die het afgelopen jaar erg rijk gedragen
hebben. Een andere grote hobby van Hedi is het beschil-
deren van porselein. Ze zal het prachtige resultaat daarvan
graag aan u laten zien en eventueel verkopen.
 
Wim Arentsen
Wim is de tuinman en zijn vrouw Jantien geniet van het
resultaat. U zult er ook van genieten. Dit is een liefhebbers-
tuin, waarin inmiddels 32 jaar aan ervaring is verwerkt. In
een landelijke sfeer zijn een gazon en borders aangelegd.
Achter het huis ligt een groot terras waarop verschillende
potten met bloeiende planten staan en vanwaar je de hele
tuin overziet. Wim heeft ook een stukje moestuin waaruit
heerlijke verse groenten gehaald worden. In de tuin kunt
u ook kennis maken met Jantiens hobby: schilderen.
 
Anja Damhuis
Anja is in 2020 in Hoog Soeren komen wonen. Toen ze de
oproep zag om mee te doen met de Open Tuinendag in het
dorp gaf ze zich gelijk op. Het leek haar superleuk om te
laten zien dat een kleine tuin (ca. 10 bij 6 meter) ook heel
leuk en origineel kan zijn. De tuin is creatief ingericht in
Ibiza sfeer. Het resultaat is een heerlijk plekje om te re-
laxen. Omdat een tuin nooit af is, wil Anja van andere
tuiniers graag tips horen over onderhoud en plantenwee-
tjes. De vakantiesfeer uit de tuin haalt Anja in huis met
zelfgemaakte zonnevangers voor het raam.
 
Eva Ariëns Kappers
Het woonhuis is in 1913 gebouwd door Henk Wegerif. In
de schaduwrijke voortuin zijn de vijver en een bloembak
nog origineel uit die tijd. Naast het huis staat een eveneens
monumentale treurbeuk. Achter het huis ontvouwt zich
een fraaie tuin die in 2019 nieuw is aangelegd. Verspreid
liggen een aantal borders waarin heesters en bijzondere
bomen de basis vormen en vaste planten de kleur brengen.
Eva heeft ook een plukborder waaruit ze naar hartenlust
boeketten kan maken. Uit de fruittuin oogst ze bramen en
japanse wijnbes. De tuin is omgeven door een lage beu-
kenhaag zodat het fenomenale uitzicht behouden blijft.

Foto: Marijke Mol
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 OPEN TUINEN ZATERDAG 3 en ZONDAG 4 september 2022 10.00 – 16.00 uur
APELDOORN, UGCHELEN EN KLARENBEEK

Let op de verschillende dagen waarop de tuinen open zijn!

Leidy Ploeg, Hessenallee 64 Klarenbeek
Op het mooiste plekje van Klarenbeek bestaat sinds mei
2021 onze jonge tuin. De combinatie van grassen met vaste
planten gaat hopelijk in de toekomst natuurlijk over in het
groen van het land eromheen. Een brede strook ingezaai-
de wilde bloemen trekt allerlei soorten beestjes. Een vo-
gelbosje is aangeplant, ook fruitbomen en een moestuin
ontbreken niet!
 
Dicky Lammersen, Hoofdweg 40 Klarenbeek
Voor beschrijving: zie 19 juni

ALLEEN ZATERDAG 3 september

Tuin Ine Versteegh. Foto: Corrie Hennekes

Hanneke Uilkema, Wilhelmina Druckerstraat 214
Apeldoorn
Enthousiast geworden door de buurvrouw stelt Hanneke
haar tuin ook open. Ze schrijft: Mijn tuin is niet groot maar
wel supergezellig. Dat je van een klein tuintje zoiets leuks
kan maken! En er is ook nog een groot dakterras. Kom 19
juni langs om dit te bewonderen!
 
Karin Nieman, Wendenlaan 13 Apeldoorn
De Wendenlaan ligt in de hoek Loolaan/Zwolseweg. Onze
tuin is middelgroot en is gevarieerd ingericht. Zo is er een
ronde zitkuil met een border er omheen en zijn er verspreid
in de tuin verschillende andere zitjes. We hebben een
kapschuur en achterin is onlangs een nieuwe border ge-
maakt.
 
Dorien Scherpenzeel, 1e Wormenseweg 202 Apeldoorn
We hebben een vrij grote stadstuin. Direct achter het huis
is een veranda en hebben we veel potten met planten
staan. Daarachter begint de echte tuin. De borders doen
qua sfeer cottagestijl aan. Midden in de tuin staat boven
een terras een pergola begroeid met witte druif, kiwi,
clematis en roos. Dit zorgt voor heerlijke schaduw in de
zomer. Er is een appelhaag met minitrees van de Goldlane
en de Redlane. Ook staan er wat fruitbomen in pot. Mijn
man maakt van betonijzer plantensteunen die ook hier en
daar in de tuin te vinden zijn.

 
Ineke Kuijpers, Coniferenlaan 2  Apeldoorn
Meer dan 30 jaar tuinier ik in Berg en Bosch op 780 m2.
Naar eigen ontwerp maakte ik de combinatie van formele
lijnen met een cottage-achtige beplanting, geïnspireerd op
Engelse tuinen. In de voortuin, zijtuin en achtertuin staan
voornamelijk vaste planten en rozen in zachte tinten,
aangevuld met eenjarigen in potten en bakken. In het
pluktuintje ook knallende kleuren, evenals in de victoriaan-
se kas.
 
Ine Versteegh, Zwarte Kijkerweg 33 Apeldoorn
Door het hek kom je in de voortuin waar strakke hagen en
hortensia‘s de sfeer bepalen. Aan de zijkant van het huis
vier vakken met hoge luchtige beplanting. Achter het huis
gaat het gazon over in een schaduwtuin met veel bijzon-
dere schaduwplanten en een kas. Oppervlakte 1400 vier-
kante meter.

 
Janny Brink, Hessenallee 62 Klarenbeek
Voor beschrijving: zie 19 juni
 
De Vlindertuin, Hoofdweg t.o. Elsbosweg Klarenbeek
Voor beschrijving: zie 19 juni
 
Ine Versteegh, Zwarte Kijkerweg 33 Apeldoorn
Voor beschrijving: zie 19 juni
 
Ineke Kuijpers, Coniferenlaan 2 Apeldoorn
 Voor beschrijving: zie 19 juni

Foto: Marijke Mol
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ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 september 

Woppy van der Velde, Veldekster 7 Ugchelen
Woppy heeft een gezellige tuin van ongeveer 800m2 waar
van alles te zien is. Van december tot in de late herfst
bloeien er planten. Ook zijn kuipplanten goed vertegen-
woordigd; zij overwinteren in de aanwezige kas. Er wordt
gebruik gemaakt van natuurlijke compost, wat de planten
zichtbaar goed doet. Verder is ook allerlei kunst te zien in
de vorm van stenen en bronzen beelden.
 
Etty Koops, Trevirilaan 16 Apeldoorn
Toen wij in 2020 hier kwamen wonen was de tuin verwaar-
loosd. We hebben alles leeg gehaald en zijn opnieuw be-
gonnen. Dus de tuin is nog jong, maar er staan al veel
bomen, heesters en vaste planten. De tuin is verder inte-
ressant door de aandacht voor biodiversiteit en duurzaam-
heid. Zo is er een “mini” bos met 9 verschillende inheemse
bomen/struiken (actie van Intratuin/WNF) aangeplant als
haag, wordt er regenwater opgevangen in een grote tank
en komt er een beregeningssysteem. Tussen de voegen
van de klinkers ligt “green sand”, dat CO2 bindt.
 
Hans Luiten en Jacqueline Dragt, Blaarschoten 5
Klarenbeek
Voor beschrijving: zie zondag 19 juni

ALLEEN ZONDAG 4 september 

Loes Walhout, De Mathaak 27 Apeldoorn
Onze tuin van 500 m2 ligt midden in een woonwijk. In onze
tuin met strakke lijnen bevindt zich een grote vijver met
moeras/filtergedeelte en een vlonder. Bestaande bomen
en een haag op poten garanderen onze privacy. Een royaal
gazon geeft ruimtewerking. De beplanting bestaat uit
taxushagen gecombineerd met grassen en sterke vaste
planten die tegen droogte kunnen. Dit wordt aangevuld
met kuipplanten en éénjarigen. Een robuust waterelement
en een sfeervolle overkapping complementeren onze
tuin. 
 
Nicolette Schraa, Blekersweg 28 Apeldoorn
Voor beschrijving: zie 19 juni
 
Dorien Scherpenzeel, 1e Wormenseweg 202 Apeldoorn
Voor beschrijving: zie 19 juni

Impressie van het Open Tuinenweekend in september
2021
Foto Marijke Mol
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Duurzaam thema 2022: Biodiversiteit

De werkgroep Duurzaam van G&B Apeldoorn houdt zich
dit jaar bezig met het thema “Biodiversiteit en de tuin’. In
de Groensnippers van dit jaar leest u in 3 delen over:
1. Wat is biodiversiteit en welke rol heeft de bodem
daarin
2. Biodiversiteit in de eigen tuin vergroten
3. Het belang van water in de tuin
 
Deel 2.
Biodiversiteit in de eigen tuin vergroten
 In het vorige artikel hebben we belicht dat de bodem van
essentieel belang is voor de biodiversiteit. Maar ook boven
de grond kunnen we een steentje bijdragen aan het ver-
groten van de biodiversiteit. O.a. door het gebruik van
planten. Waarom is beplanting eigenlijk zo belangrijk?

Hoe minder verharding er in de tuin ligt en dus hoe meer
groen er in de tuin is hoe beter het regenwater de grond
in kan trekken en hoe minder water er in het riool terecht
komt. Daarmee wordt de rioolwaterzuivering ontlast.
Vooral tijdens extreme regenval wordt de piekbelasting
van het rioolstelsel verkleint.

Daarnaast filteren planten en bomen als het ware fijnstof
uit de lucht en slaan dat op tussen het gebladerte en nemen
CO2 op uit de lucht. In combinatie met zonlicht wordt dat
omgezet in voedingstoffen voor de plant of boom en wordt
zuurstof als reststof weer uitgestoten. Zo hebben zij het
vermogen om verontreinigende stoffen uit de lucht en
bodem op te nemen: hoe groter het groene gebied, hoe
meer dat een rol kan gaan spelen.

Leven in een groene omgeving biedt ontspanning en is
goed voor de gezondheid en het welzijn van de mens;
klachten als geïrriteerde ogen, hoofdpijn, droge keel en
vermoeidheid nemen af. Ook absorberen planten geluid
en zorgen hierdoor voor meer omgevingsrust, zowel bin-
nen in huis als daarbuiten en zowel voor mens als dier.

Aangezien groen een leefomgeving biedt voor vogels, in-
secten, vlinders en andere dieren vergroot dit de biodiver-
siteit. Er zijn meerdere dingen die u zelf kunt ondernemen
om de biodiversiteit in de eigen tuin te vergroten. Wij
noemen hier 10 punten:

1. Beperk de bestrating
Uiteraard heeft iedere tuin een plek waar je kunt zitten.
Zorg ervoor dat deze niet groter is dan nodig. Een passend
formaat terras is ook nog eens knusser. Kijk ook eens of er
op sommige plekken misschien waterdoorlatende halfver-
harding (grind, split of olivijn) mogelijk is in plaats van te-
gels.  

2. Lok vogels en insecten (bijen en vlinders)
Vanzelfsprekend zijn het hele jaar rond bloemen onont-
beerlijk in een diervriendelijke tuin. Het liefst veel enkel-
bloemige bloemen zodat de insecten ook bij de stamper
en meeldraden kunnen komen. Denk daarnaast aan
planten die ook zaden, vruchten en noten dragen, ook nog
laat in het jaar.  En als er dan ook voldoende schuilplaatsen,
nestgelegenheid en water aanwezig is, wordt uw tuin extra
aantrekkelijk voor vogels.

3. Water in de tuin
Iedere tuin is groot genoeg om een vorm van water in de
tuin terug te laten komen. Als er een waterschaal, water-
loop of vijver in uw tuin aanwezig is kunnen dieren badde-
ren, drinken en zichzelf verkoelen. Daarnaast kunnen in-
secten eitjes leggen.

4. Beschutting voor vogels
Vogels schuilen graag om zich te beschermen tegen bela-
gers. Dat kunnen ze goed in (prikkel)struiken. Als er naast
een voederplek zo’n struik als uitvalsbasis is, komen ze
makkelijker een hapje smullen.

5. Een natuurlijke haag als erfafscheiding
Zoals al eerder aangegeven houden vogels zich schuil en
nestelen ze graag in een struik. Veel erfafscheidingen
worden gevormd met houten schuttingen. Maar misschien
is er ook wel ergens ruimte voor een haag van struiken?
Als u toch voor een hekwerk gaat; houdt dan op verschil-
lende plekken voldoende ruimte (15x15 cm) voor de egels
die heel graag van tuin naar tuin lopen. Zo kunnen ze ook
in uw tuin een lekker hapje verorberen.

6. Preventieve plaagbestrijding en gewasbescherming
Als een plant de tijd gekregen heeft om groot te groeien
wordt het een sterke plant. Vaak zijn dit biologisch ge-
kweekte planten. Belangrijk is ook dat hij op de plek waar
hij gezet wordt past qua hoeveelheid zonlicht en grond-
soort. Want als de plant het optimaal naar zijn zin heeft is
hij gezonder en beter beschermd tegen plaagdieren.
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Mochten er meststoffen nodig zijn kies dan organische
meststoffen; deze bouwen het bodemleven op. Voorkom
eenzijdige en te sterke bemesting. Chemische meststoffen
geven een snelle groeistoot. Gebruik deze voor een acuut
tekort, maar doe dit niet vaak want daarmee verstoor je
het bodemleven.

Een plant haalt bepaalde voedingsstoffen uit de bodem en
brengt weer andere stoffen in de bodem. Door wisselbe-
planting toe te passen zorg je ervoor dat de iedere plant
weer voedsel kan vinden in de bodem zonder eenzijdige
bemesting toe te hoeven passen.

Als je ongewenste planten (onkruid) tussen de planten
weghaalt voordat het zaad gevormd heeft, scheelt dat een
hoop werk en zijn onkruidbestrijdingsmiddelen overbodig.

7. Niet snoeien in het broedseizoen
In hagen en bomen kunnen vogels veilig een nestje bou-
wen. Vogels doen dat vaak vakkundig onopvallend zodat
het nest niet goed te zien is. Als een struik of boom dan
gesnoeid of gekapt wordt zou daarmee ook het broedsel
verloren gaan. Daarom is er een adviesperiode om niet te
snoeien tussen 15 maart en 15 juli.

8. Composteer en snipper, mulch en takkenwal
Het groenafval uit tuin en keuken kan in de groene kliko
maar ook op een composthoop. Voordeel is dat er minder
gft-afval overblijft en u de tuin kunt verrijken met eigen
gemaakte compost. Hoe leuk is dat!

Takken kunt u klein snipperen en als een bodem bedek-
kende laag terug in de border brengen. Dat kan ook met
een laagje afgemaaid gras (zonder zaad!) of gekochte hout-
of schorssnippers. We noemen dit een mulch laag. Dit
houdt vocht in de bodem vast, houdt onkruid in toom en
ziet er bovendien nog mooi uit ook.

9. Houd het.… slordig 
Misschien is het ook in uw tuin wel mogelijk om ergens een
rommelhoek, een stapeltje houtblokken of wat brandne-

Foto: Anneke Stolk

Foto: Mart Nederhof

tels te gedogen. Dit geeft diertjes en insecten voedsel en
schuilplaats. Een takkenril maken van door het jaar heen
afgesnoeid hout is ook een idee. Het ziet er fraai uit en
voorziet de dierenwereld van een prachtige plek om zich
in te kunnen verschuilen en te overwinteren.

10. Hang nestkastjes en insectenhotels op in de tuin
Om insecten te laten overwinteren in de tuin zijn spleten,
kiertjes en holletjes noodzakelijk. Dat kunt u extra creëren
door een insectenhotel op te hangen.
Als vogels de mogelijkheid hebben om een nestplaats te
vinden en er voldoende voedsel in uw tuin aanwezig is, dan
is de kans groot dat vogels zich aan uw tuin binden en daar
blijven nestelen. Bovendien is het een leuk gezicht om
vogels in en uit te zien vliegen en kan je vogelhuisjes vinden
in de meest leuke en bijzondere vormen.

Wij hopen u met deze punten inspiratie te hebben gegeven
om ook eens in uw eigen tuin te kijken of u nog een (extra)
bijdrage kunt leveren aan vergroting van de biodiversiteit
in de tuin.

 

Plantennamen - door Peter Kapel

Planten en hun soms onlogische namen. Zoals vaak te lezen
of te horen valt, kun je beter naar de Latijnse naam kijken
dan naar de lokale naam. Onder de lokale naam wordt
verstaan, de algemene naam van een land, of de streek
naam, soms in dialect. In de flora's van een land (bijvoor-
beeld Nederland), staan altijd de Latijnse naam naast de
algemeen geldende Nederlandse naam. Van de Heukels
(een flora van Nederland) is er ooit een versie geweest (de
20e druk?) waarin ook de Friese namen zijn opgenomen.

Ok, let's start. 
De "Kerstroos", wie kent hem niet!? Rond kerst is hij bij elk
tuincentrum en elk bloemist te vinden. Maar helaas, het is
geen roos, maar een Helleborus niger. De Engelsen blijven
dichter bij de naam wel, namelijk Black hellebore. Waarom
zwart? Niger (lat.) Betekent zwart. Nigerum (bijvnw) staat
voor glanzend. Het zaad is diep zwart en glanzend.
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Bloemschikken najaar 2022
 
De cursussen bestaan uit 6 lessen van 2 uur om de 14
dagen. De avondlessen van Team "Meesterlijk Geschikt"
beginnen om 19.30 uur en die van Simone om 20.00 uur.

Lokatie: Wijkcentrum “De Stolp”. Violierenplein 101, 7329
DR Apeldoorn (Eglantier)

Cursusgeld : Leden € 54,00 niet leden € 66,00.
Informatie en opgave  Dicky Lammersen tel. 055-3011912.
Of via de website: www.apeldoorn.groei.nl 

DINSDAG: BEGINNERS/VERVOLG BEGINNERS
SIMONE BENNEKER(aanvang 20.00 uur.)
27 SEPT – 11 & 25 OKT – 8 & 22 NOV - 6 DEC

DONDERDAG: VERVOLG BEGINNERS/GEVORDERDEN.
SIMONE BENNEKER(aanvang 20.00 uur.)
29 SEPT – 13 & 27 OKT – 10 & 24 NOV - 8 DEC

DONDERDAG:  GEVORDERDEN/VERGEVORDERDEN.
TEAM MEESTERLIJK GESCHIKT. Aanvang 19.30 uur.
22 SEPT – 6 & 20 OKT – 3 & 17 NOV - 1 DEC

Het geslacht Helleborus valt onder de Ranonkelfamilie
(Ranunculaceae). De bloemen van de Helleborus hebben
wel echt alle eigenschappen van die familie.
Vroeger, ten tijde van de oude Grieken waren er vele sagen
en oude verhalen en werden plantennamen daarvan afge-
leid. Echter door C. Linnaeus werd alles omgezet in het
Latijn, of op zijn minst een Latijns gelijkende naam. Oud
Grieks: Hellosboros. Hellos = jong hertje. Boros = eten.
Elleborum = geluk, genezing. Het verhaal gaat dat als jonge
herten deze plant eten ze gelukkig en gezond worden. Voor
de mens is hij echter zwak giftig en het sap kan tot huidir-
ritatie lijden. Andere namen waaronder de Kerstroos
aangeboden wordt, zijn: Nieskruid, Nieswortel, Winter-
roos, Heksenkruid, …

De volgende plant, welke ook in mijn tuin staat is de
Amerikaanse sering [afk. Ams] (Ceanothus thyrsiflorus
'repens').
Amerikaanse, klopt zowaar, hij komt uit Noord Amerika.
Maar het geen sering, want dat is een Syringa vulgaris, die
ook uit Noord Amerika komt. Met een heleboel fantasie,
zou je kunnen vinden dat de bloemen van de Ams een
kleine versie zijn van de Syringa. Kijken we naar de blade-
ren van de Ams, dan is het duidelijk een lid van de Ceano-
thus familie. Bij subsoort indicatie 'repens', krab ik weder-
om achter mijn oren. Wellicht kent iedereen de Ajuga
'reptans' (Kruipend zenegroen). 'Reptans' staat hier voor
kruipend, evenals 'repens'. Volgens de boeken en Wikipe-
dia, kan deze Ams 6 meter hoog worden. Niet echt krui-
pend dus. Dan nu de soortnaam thyrsiflorus, komt in het
Latijn voor in de -a, -um en -us vorm. thyrsus = pluim en
flos = bloem. De bloemen staan inderdaad in een pluim.
De geslachtsnaam Ceanothus komt van het Griekse Kea-
nothos, welke refereert naar: gestekelde planten, echter
Ams heeft geen stekels, al kan de Ams in de winter terug-
vriezen en de dode takjes kunnen behoorlijk scherp zijn.

Hierbij hebben we weer twee namen geleerd, die we nu
dankzij deze associaties beter kunnen onthouden, of het
nu logisch is of niet, maakt hierbij niet uit.
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