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 Van het bestuur 
 
Midzomeravondfeestje in de tuin   
 
Midzomeravond vieren we met elkaar in de tuin. Het bestuur en de 
tuincommissie nodigen alle leden van harte uit voor een gezellige 
borrel op dinsdagavond 21 juni van 20.00 tot 22.00 uur. Het bestuur 
zorgt voor de drankjes. Als je een idee hebt voor een hartig hapje bij 
een wijntje of voor een live muziekje, meld het even. Een handje 
helpen mag ook. Graag even aanmelden als je wil komen en/of als je 
iets wil verzorgen. tuincom@tveo.nl. 
 
Vertrek Sieb Knobbout 
 
Sieb Knobbout is met stille trom vertrokken. Het bestuur wil er toch even bij stilstaan, ook al was zijn vertrek 
wat onverwacht en hals over kop. In het besef dat niet alles voor iedereen altijd honderd procent goed heeft 
uitgepakt, evenmin voor Sieb, wil het bestuur graag memoriseren dat Sieb zich vele jaren met hart en ziel heeft 
ingezet voor Eigen Oogst. Hij was er altijd, verzorgde het rondleiden van aspirant-leden, deelde tuinen toe, 
zorgde voor de jaarlijkse aanvoer en afrekening van mest, het bestellen van zaden, het dagelijkse koffiezetten 
en nog veel meer. Siebs sociale hart uitte zich ook in het jarenlange verzorgen van leveranties aan de 
Voedselbank. Het bestuur wil Sieb dankzeggen, voor al de kleinere en grotere werken, verricht voor ons 
allemaal. Dit in de wetenschap, dat de meeste tuinleden die Sieb kennen er ook zo over denken. We wensen 
Sieb alle goeds voor de toekomst en.... de poort blijft altijd open staan. " 
 
Meedoen aan monumentendagen 10 en 11 september 
 
Tuinvereniging Eigen Oogst gaat meedoen met de monumentendagen 11 en 12 september. Aldus is besloten 
op grond van de vele positieve reacties op het voornemen, zoals beland bij het bestuur. We hopen op de 
nodige vrijwillige inzet om de dagen tot een succes te maken.  
 

 Van de Tuincommissie 
 
Klusweekend 25 en 26 juni 
 
Het komende klusweekend is op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni. 
 
Beide dagen van 12.00 uur t/m 14.00 uur 
 
Dit keer moeten alle heggen worden geknipt en het afval worden afgevoerd. Ook 
het onkruid langs het voorhek en onder de heggen moet weer verwijderd worden 
tegen de ratten. Een grote klus waar veel mensen voor nodig zijn om alles in één 
weekend te klaren. 
 
De tweede tuinschouw zal op 3 juli plaatsvinden. 
 
 



 

 

 
 

    Van het Plantenasiel 
 
Welkom aan Helmi Pett Door Greet Rolff 
 
Samen Duurzaam Zeist heeft een vrijwilligster gevonden die op de woensdagen komt helpen bij het 
Plantenasiel Den Dolder. Haar naam is Helmi Pett. Zij komt uit Finland en spreekt al aardig Nederlands. Dus op 
de woensdagmiddag zullen jullie ons nu vaak samen bezig  zien bij het plantenasiel.   
 

    Bloementip  
 
Klaprozen in een vaas? Door Sandrien Lammers 
 
Dat gaat niet hoor je mensen vaak zeggen: “Zo mooi maar helaas kun je ze niet 
plukken.” Dit blijkt een fabeltje. Knip of snijd alleen dichte klaprozen af. Klaprozen 
die al open zijn leven na het plukken doorgaans niet lang meer. In de steel zit geel 
sap, dus pas op voor je kleren. Kromme of rechte? Pluk van alles wat. Wanneer de 
knop zich opricht, is vaak de volgende morgen al vroeg de gekleurde klaproos 
open. Ingeval de stelen gebogen hangen, gaan ze pas over twee of meer dagen 
open. Thuis snijd je ze opnieuw met een scherp mes of schaar op maat af, en zet 
ze à la minute in het water. Ook in gemengde boeketten gaat dit prima. Zo kun je 
ook van de uitgebloeide bossen klaprozen, die je uit je tuin wilt verwijderen, de 
laatste knoppen mee naar huis nemen.  
 

   Op het schoolbord 
 
Dit weekend komt er een ouderwets schoolbord naast het hek te hangen. Als plek 
waar je oog wel op moet vallen als je vertrekt. Communicatie via bord en krijtje. 
Soms de meest directe manier. Handig dus voor een vraag, een plant die je over 
hebt, een tip. Een mooie waarneming van iets bijzonders of een gedicht. De 
krijtjes zitten in een rond grijs busje. Dat vind je op de bovenste plank van Het 
Plantenasiel. Vooruitlopend alvast twee vragen/verzoeken.  
 
Maaiteam zoekt zomeraanvulling 
Wie zou onze maaibeurt willen overnemen tijdens de vakantie periode? In de 
zomer wordt er twee keer per week gemaaid. Dinsdag maait team Ate en Jet, 
vrijdag of zaterdag Coen en Sandrien. Livia is vliegende keep en beheert de 
kanten. Het zou heel fijn zijn als aanvullende vrijwilligers de vakantieperiode helpen overbruggen met het 
handmatig maaien van de mooie graslanen. Wanneer precies : rond 23/24  juni, 30 juni/1  juli, 7/8 juli. Zin in 
om  een of meer keren mee te draaien? Stuur even een bericht naar 06-40404652 of geef het door aan Ate. 
 
Waarom vallen alle kruisbessen ineens af? 
Een vraag van Greet en Jetty: Waarom vallen alle kruisbessen dit jaar van de struik af en breken er ook 
takjes af. Hoe dit kan? We hebben dit een aantal jaar geleden ook gehad. Opeens waren alle kruisbessen 
weg. De kruisbessen zijn nog niet eens rijp. Doen vogels, de duiven dit of…. ?? Wie weet er raad? 
 
 
 
 
 



 

 

    Biodiversiteit 
 
Wespen, verstoor ze niet  Door Sandrien Lammers 
 
Onlangs werd Bes van Pinxteren bij het bijknippen van haar graspad in haar 
hand gestoken. Oeps, een wespennest! Het bleek zich te bevinden onder het 
kleine houten bankje bij het plantenasiel. Bes meldde het incident. Wat te 
doen? Direct opruimen en verdelgen, denk je dan, omdat het eng en 
gevaarlijk is. Er lopen natuurlijk mensen, kinderen en honden rond. Maar 
opruimen hoeft meestal helemaal niet. Het is ook niet erg duurzaam. Want 
wespen zijn nuttig.  
 
Het publieke gevaar van een wespennest wordt vaak zwaar overschat zegt 
de wespenstichting. Voorlichting over de wesp en aanwijzingen hoe je veilig 
kunt omgaan met een wespennest in je buurt is vaak al voldoende om het “probleem” op te lossen. In 
onderling overleg van de Tuincommissie, de Werkgroep Biodiversiteit, Henk en Fieke is er daarom gekozen 
voor een mileuvriendelijke oplossing. Stap één is gezet: betrokkenen informeren, de plek markeren en 
met rust laten. Onder het motto: laten we eerst eens kijken wat er gebeurt. En dit lijkt voorlopig al 
voldoende. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Loop dan een stukje om.  Maar we hebben 
verdere stappen gezet na het inwinnen van informatie bij onder meer de wespenstichting. Wist je dat er 
veel verschillende soorten zijn die je kunt indelen als bijvoorbeeld: sociale wespen, solitaire wespen en de-
doe-alsof-wespen? 
 
Nader onderzoek 
Henk heeft in een geimproviseerd pak nader onderzoek gedaan. Waar zit het 
nest? In de grond, de muur of in de klimplant? Hij is begonnen met  het bankje 
met het nest voorzichtig te verplaatsen, in het donker en met kleine stukjes 
om de wespen niet in de war te maken. Erg tijdrovend en intensief. Het leek 
vervolgens het beste om te kiezen voor voorlopig markeren en ze te laten 
zitten. Mochten de wespen alsnog overlast geven dan kunnen we een 
vriendelijk alternatief bedenken, zoals een klein beetje verplaatsen of zelfs 
verhuizen van het nest. Dat is heel goed mogelijk. Zie de mooie filmpjes van de 
Wespenvriend op youtube of twitter. Deze man probeert ook de wesp uit het 
verdomhoekje te halen en heeft een leuke  vriendelijke stofzuiger voor 
wespen gemaakt. 
 
Wat zou jij doen?  
Is dit eigenlijk niet een zeer interessante casus voor de Werkgroep Biodiversiteit en voor ons allemaal? 
Hoe kunnen we samenleven en zorg dragen voor de planten en dieren om ons heen? Wat hebben we er 
voor over? Alles hangt natuurlijk samen, alles werkt samen en er is al zoveel UIT evenwicht. Insecten 
hebben het erg moeilijk en sterven massaal uit. Het ecosysteem zit ingenieus  in elkaar en elk beest en 
plant heeft eigen taken, talenten. En wij hebben insecten nodig willen we nog kunnen eten. Is het niet 
juist slim van een Moestuin om er alles aan te doen ‘t ecosysteem niet te verstoren of beter nog alles te 
doen om het plant en dier naar de zin te maken? Het is een fragiel evenwicht waar de mens maar al te 
vaak doorheen dendert. 
 
Snoeptafeltje 
Het is eigenlijk prachtig om zo’n wespennest te zien groeien. Een rond kasteel van papier. Elke dag wordt 
het een klein beetje groter. Wespen kauwen vezels en oud hout fijn en kleven dit aan elkaar met speeksel. 
Wespen gebruiken hun nest slechts één jaar. Vele nesten sneuvelen al voor ze helemaal zijn volgroeid.  
 
Waarschijnlijk gaat het in ons geval om de gewone limonadewesp, maar we weten het niet helemaal 
zeker. De wesp voert zijn larven allerlei eiwitrijk dierlijk voedsel. Later in de zomer als de kinderen groot 



 

 

zijn dan krijgt hij meer behoefte aan zoet. Je kan dan makkelijk een 
snoeptafeltje maken met wat rottend en aangevreten fruit zoals een  pruim 
of een appel. Dan weet hij dat goed te vinden. Wespen houden niet van 
geuren zoals sterke parfums. Daar van raken ze in de war. Geuren waar de 
wesp niet van houdt zijn kruidnagel olie, azijn, ui en wierrook.  
 
Wat doet een wesp eigenlijk? 
Wespen jagen zelf op kleine insecten en zijn op hun beurt voedsel voor vogels en andere dieren. We zitten 
met onze tuinen tenslotte vlak bij een natte weide naast de heg. Dit is een natuurgebied beheerd door Het 
Utrechts Landschap. Libellen vallen in volle vlucht een wesp aan. En ook kevers, motten en kikkers lusten 
wel een lekkere wesp. Wespen vallen elkaar soms ook  aan. Wie is de sterkste. Wie eet wie? Zouden wij 
dan de gifspuit moeten pakken ? 
 
Wespendeugden 
Wespen zijn even nuttig als bijen, en even belangrijk voor het milieu.  Het zijn de opruimers van bladluis, 
buxusmot en de eikenprocessierups. Een nest wespen kan honderdduizenden luizen, vliegen en muggen 
enzovoort per dag uitroeien! Wespen voorkomen zo insectenplagen. Wespen ruimen kadavers op. 
Wespen zijn belangrijke bestuivers van bloemen net als de bijen. Ze zijn een belangrijke voedselbron voor 
vogels (zoals de wespendief, de gierzwaluw en de grauwe vliegenvanger) maar ook voor libelles en kikkers. 
Ook de das lust graag een nest wespen maar die kan helaas/gelukkig niet over de stenen muur klimmen. 
 
Insectenplagen vermijden 
Wespen hebben het al een aantal jaren moeilijk door de extremen in het weer, klimaatverandering, 
pesticiden. Ook de mens is toenemend intolerant t.a.v. wespen en andere insecten. Daardoor is er een 
toenemend gevaar van insectenplagen, zoals van de eikenprocessierups. Mensen gebruiken namelijk 
bestrijdingspoeder dat ook zeer schadelijk is voor veel andere soorten insecten. Dat komt door de 
stoffen Deltamethrin, Tehteramethrin of Permethrin, die tevens toxische reacties bij mensen geven zoals 
longaandoeningen en neurologische effecten op de foetus bij zwangerschap. Bestrijding van wespen is 
niet gemakkelijk, wespen verdedigen zich, waardoor mensen zich genoodzaakt voelen grote hoeveelheden 
van het poeder te gebruiken. Het advies vanuit de wetenschap is: terughoudendheid: Laat wespen zo veel 
mogelijk met rust, pas in uiterste nood bestrijden. Insecten zijn al voor tachtig procent verdwenen.  
 
Heb je ideeën, vragen of kennis die je zou willen delen met je medetuinders of met de Werkgroep 
biodiversiteit ? Laat het ons weten. 
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