
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 Van het bestuur 

 
Voorzichtig optimisme 
Nadat we de nieuwe 
huurovereenkomst hadden 
ontvangen van Stichting Altrecht, 
hebben we vervolgstappen gezet, 
notarieel advies ingewonnen en 
met gemeente Zeist gesproken 
over de gebiedsontwikkeling en 
inpassing van onze volkstuinen in 
die ontwikkeling en in het 
gemeentelijke beleid ten aanzien 
van volkstuinen. Natuurlijk kwam 
ook de toekomstige 
verantwoordelijkheid voor de historische warmtemuur aan de orde als vorm van gemeentelijk cultuurhistorisch 
erfgoed. De gesprekken geven aanleiding tot een voorzichtig optimisme. Nader onderzoek naar de status van de 
muur vindt nog plaats.  
Vervolgoverleg met Stichting Altrecht en Reinaerde staat ook op de rol. Vanzelfsprekend zullen we de 
bevindingen van alle gesprekken op hoofdlijnen straks rapporteren. We hopen rond de jaarwisseling een kort en 
bondig toekomstperspectief te kunnen schetsen, dat we vervolgens aan de ledenvergadering kunnen voorleggen. 
Dat perspectief zal ook een landschappelijke component hebben, omdat we denken dat een mooi in het 
landschap passend tuinencomplex ons zal helpen sterker te staan in onderhandelingen.   
 
Matching 
De afronding van het tuinseizoen gaat gepaard met afmeldingen van leden en aanmeldingen van nieuwe leden. 
Tezamen met de afwikkeling van de tuinschouw kost dat de leden van de tuincommissie en het bestuur de nodige 
tijd. Gelukkig geeft het enthousiasme bij de nieuw aangemelde leden, die we hebben kunnen matchen aan een 
vrijgekomen tuin, ook veel energie. We kunnen ons met een gerust hart op de winter en het nieuwe seizoen 
voorbereiden. 
 
Schouw 
Naar aanleiding van de schouw zullen we met een aantal leden contact opnemen. Uitgangspunt is om ons 
tuincomplex er verzorgd uit te laten zien, in overeenstemming met ons huisreglement.  Daarbij zal de nadruk 
liggen op een nette tuin en vrijgemaakte paden. 
 
Lekkages reduceren 
Ondertussen wordt het waterleidingnet verder in kaart gebracht. We hopen - desnoods met behulp van extern 
advies - straks ook het laatste lekpunt te kunnen identificeren en de lekkage tot nul te reduceren.   
 
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

17 oktober 2020 
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 Van de tuincommissie 

 
Momenteel moet Fieke den Hollander om gezondheidsreden stoppen met haar bezigheden voor de 
tuincommissie. We hopen dat ze met de start van het nieuwe seizoen weer haar enthousiaste inbreng voor de 
tuin kan leveren. Fieke het allerbeste! 
  
Met veel plezier is de tuincommissie aan de slag gegaan dit jaar. We hebben een plan gemaakt wat er allemaal 
moest gebeuren en hiervoor zijn klusdagen gepland. Door de corona-uitbraak mochten we maar met weinig 
mensen tegelijk werken. 
 
De eerste klus was het afsteken van de graspaden. 
Daarna bij de laatste schouw nog eens aandacht gevraagd voor alle paden, door u zelf te onderhouden. Graag 
aandacht  blijven houden! 
In de bijlage van deze nieuwsbrief zie je een mooi overzicht van ons tuincomplex met de hoofdpaden van 80 cm 
breed. De stippellijnen geven tussenpaden aan van 50 cm breed doordat tuinen van 100m2 zijn gehalveerd. 
 

 
 
Tweemaal is er een weekend gepland voor het knippen van de hagen. Het laatste weekend als experiment ook de 
vrijdag erbij. We werden de laatste keer verwend door Greet Rolf en Hylkya Ingenhousz met een lunch op 
zaterdag en zondag. Dank jullie wel. 
Je ziet het resultaat; strakke hagen, iets opgesnoeid, eronder onkruidvrij gemaakt en de graspaden afgestoken. 
Helaas is de heg grenzend aan het weiland nog niet af. Dit had te maken met het broedseizoen. 
Het opsnoeien heeft ook een doel. Daarover lees je meer in het artikel Rattenbestrijding, 
 
Een laatste klus is nog het terugsnoeien van de te hoge bomen. 
In onze planning staat nog een tuinschouw voor 14 november a.s. waarbij we inventariseren bij wie de bomen 
gesnoeid moeten worden Daarover nemen we contact op met diegene. 
 
We naderen alweer het einde van het tuinseizoen 2020. 
We willen iedereen vragen om voor 1 november alle "bouwwerken" hoger dan 1.50 m af te breken en alles 
stormvast te zetten.  
Eventuele bonenstaken mogen in de Windhoos gebundeld en voorzien van naam op de balken gelegd worden. 
Vriendelijk verzoek de bundels niet te zwaar maken en niet boven de lampen te leggen. Er ligt touw in de 
Windhoos. 
 
In de volgende nieuwsbrief informeren we je over mest- en zadeninkoop. 
Nog veel tuinplezier de komende weken. Hopelijk met nog iets beter weer. 



 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 
 
Voorkomen van een rattenplaag 
Ons moestuinterrein ligt in een prachtige natuurlijke omgeving die wij delen met de dieren die daar leven. Het is 
een ecosysteem waarin de ene soort afhankelijk is van de andere. In een goed werkend ecosysteem is er een 
evenwicht tussen de soorten die er leven. De roofvogel eet de muis, de muis eet insecten, enz. 
Twee jaar geleden hebben we gemerkt dat dit evenwicht behoorlijk verstoord kan worden. De ratten die van 
nature in onze moestuinomgeving voorkomen hebben zich explosief voortgeplant met als resultaat een 
rattenplaag. Menig tuinder zag ze lopen op de tuin en de gewassen en sommige composthopen in de tuin bleken 
een aantrekkelijke voedselbron voor de ratten. 
De ratten zijn toen door tuinleden met succes bestreden door het plaatsen van rattenvallen. 
 
De tuincommissie wil voorkomen dat er weer een plaag komt. Wij hebben contact gehad met professionals die 
zich bezighouden met de beheersing van de rattenpopulatie om te onderzoeken hoe wij dit kunnen bereiken. 
Het is duidelijk geworden dat wij als leden van Vereniging Eigen Oogst veel zelf kunnen doen om een plaag te 
voorkomen. 
 
Wat moeten wij daarvoor doen?  
In ieder geval geen omgeving creëren die ratten aantrekt. Ze schuilen graag in rommelhopen, graven nesten 
onder dichte begroeiing en tuinkisten die op de grond staan, vinden deze kisten die op de grond staan ook prettig 
om langs te lopen, eten resten van sommige gewassen en vruchten die in de compostbak liggen (mais, pitten van 
zonnebloemen, resten van een pompoen, fruit e.d.). 
 
Wij roepen alle leden op om hun moestuin te controleren op aantrekkelijk plekken voor ratten en deze plekken te 
verwijderen of zo te wijzigen dat ze niet meer aantrekkelijk zijn. Zoals: 

• Afvalhopen (hout/plastic e.d.) verwijderen 

• Geen etensresten in de compostbak 

• Geen vruchten/zaden/fruit e.d. in de compostbak die door ratten worden gegeten 

• Zorg voor een ‘open’ tuin met zo min mogelijk schuilplekken. 

• De onderkant van de heggen op het moestuincomplex vrijhouden van onkruid. 

• Een open strook ter breedte van een pad ongeveer 50cm langs de heg aan de kant van het open veld. 

• Heggen vrijhouden van kisten en rommel. 

• Tuinkist bij voorkeur niet op de grond plaatsen maar verhogen tot minstens 20cm van de grond. 
 
Bij de buren van Eigen Oogst wordt aan rattenbeheersing gedaan (de golfbaan en op het naastgelegen terrein van 
Reinaerde met de dieren). Laten wij een steen bijdragen door ervoor te zorgen, met bovenstaande maatregelen, 
dat wij onze moestuinen niet aantrekkelijk maken voor ratten. 
 
De Tuincommissie  
(tuincom@tveo.nl) 
Fieke den Hollander 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren 
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 Mededelingen 

 
Plantenasiel  
Het Tuinplantenasiel zal vanaf 25 oktober sluiten vanwege de winterstop. Er 
zijn heel wat plantjes gebracht en gehaald, vooral door mensen vanuit de 
tuin. 
Maar ook mensen uit de omgeving van Den Dolder wisten het 
Tuinplantenasiel te vinden. Doordat het hek van de tuin tijdens deze uren 
open stond kwamen er regelmatig wandelaars en fietsers een kijkje nemen. 
Sommige zochten dan een plekje op in de tuin om even uit te rusten. 
Allen spraken hun bewondering uit over de prachtige plek. 
 
Dank voor alle plantjes, potjes, zaadjes en hulp voor de keren dat ik er niet 
kon zijn. 
Fieke, Bes, Carolien of Hylkia namen het dan over. 
 
Ikzelf heb genoten van alle ontmoetingen, het Tuinplantenasiel gaat april 
2021 weer open. 
De plantjes die over zijn zullen ingegraven worden om de winter te kunnen 
overleven. 
 
Afgelopen week was het de Week van de Duurzaamheid in Zeist. Het 
Plantenasiel maakte daar onderdeel van uit. Hier vind je er een video van.  
 
Hartelijke groeten Greet 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/2397106633640788/posts/4837614279589999/?sfnsn=mo
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 Tuintips 

 
Knoflook planten  
Tot half november of na de eerste nachtvorst kun je knoflook planten. 
Rond deze tijd heb je vast wel wat ruimte in je tuin. Veel groentes zijn al 
geoogst en er is niet veel meer wat je kan zaaien en planten. 
Welke knoflook je nodig hebt, hoe je ze moet planten en wat goede 
buurgewassen zijn, lees je hier.  

 

 

 
Nestkastjes maken 
Wil je een grote diversiteit aan vogels in je tuin stimuleren, zorg dan voor een diversiteit aan kastjes. 
Een nestkastje hang je bij voorbaat in de herfst of de vroege winter op. Vogels hebben dan de mogelijkheid om 
het nestkastje in de winter als overnachtingsplek te gebruiken. 
Wil je zelf een nestkastje maken van wat oude planken? Kijk dan hier. 
Hieronder vind je een lijstje met welke doorsnede ingang geschikt is voor welke vogelsoort: 
• 26 – 28 mm doorsnede voor de pimpelmees 
• 32 mm doorsnede voor de koolmees, boomklever 
• 34 mm doorsnede voor de huismus 
• 45 – 50 mm doorsnede voor de bonte specht en spreeuw 
• 80 mm doorsnede voor de kauw 
• 130 mm doorsnede voor de bosuil 
 

 

 

 

  

https://makkelijkemoestuin.nl/kennisbank/overige-groentes/knoflook-kweken
https://harmonycenter.nl/van-oude-planken-maak-je-nestkastjes/
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Mulchen, wat is het en hoe doe je het? 
Mulchen betekent de bodem van de aarde bedekken met 
organisch materiaal. Dus met materiaal dat afbreekbaar is. 
Denk bijvoorbeeld aan: bladeren, houtsnippers, stro, hooi, 
bast, versnipperd tuinafval.  
Waarom is mulchen belangrijk: 
 
1) Het beschermt de aarde. De zon, de wind en de kou 
hebben minder invloed op de aarde als deze ingepakt is met 
een laag ‘mulch’. De mulch werkt als een isolatielaag en 
zorgt op die wijze ervoor dat de aarde minder te verduren 
heeft. 
2) Mulch is voeding voor de aarde en voeding voor het 
bodemleven. 
3) Mulch helpt om verdamping tegen te gaan. 
4) Mulch houdt ongewenste (on)kruiden tegen 
 
Hier vind je een uitgebreid artikel over mulchen. 
 
 
 
En dan nog even dit in coronatijd: 
 

 

 

 

 

 Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 november.  
Heb je een oproep, een leuke (tuin)foto, een mededeling of iets  
anders, stuur het dan uiterlijk 14 november naar nieuwsbrief@tveo.nl. 
 

https://harmonycenter.nl/mulchen-wat-is-het-en-hoe-doe-je-het/?fbclid=IwAR3T58aea_zrDZ6EfnUJGv8ub0NAthYiKKx67B-JDT9avteafEzr4Ru_SuI
mailto:nieuwsbrief@tveo.nl
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 Contactgegevens  

 

Algemene informatie:   : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 

Tuincommissie    : tuincom@tveo.nl 
Bes van Pinxteren 
Caroline van der Hoeven 
Fieke den Hollander (06-12421362) 

Nieuwsbrief    : nieuwsbrief@tveo.nl 

Kirsten Vonk 

 

 

Snuf in de rij voor het toilet 
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