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In deze Biologica

Dit keer heel veel informatie over tuinieren, ecologische moestuinen, inrichtingsvarianten, tuinadviezen etc.
etc. Dan natuurlijk de informatie over de ALV op 24 mei en verder
over onze geplande activiteiten in 2022, als eerste op vrijdagavond
6 mei een koopavond voor de eigen BTV-leden, zaterdag 7 mei een
ouderwetse ijsheiligen-plantjesmarkt met braderie en op
14 mei de kleine ijsheiligenmarkt. We hebben dan een zeer
uitgebreid assortiment aan moestuin-, kruiden- en bloemplanten
verwerkt en binnenkort gaan we al uitleveren.

Op de tuin

Na een lange, natte winter kregen we op 17, 18 en 20 februari de stormen
Dudley, Eunice en Franklin over ons heen met flinke stormschade ook in ons park. Hierna kregen
we een lange, zachte, erg droge periode, die werd afgesloten met een verrassing, een pak sneeuw
op 1 april. Gelukkig is het medio april echt voorjaar geworden en kunnen we aan de slag in de tuin.
In ons winkeltje hadden we in maart al veel plantjes verkocht, iedereen wilde snel starten.
De waterpompen zijn allemaal weer op tijd geplaatst, die hebben we hard nodig voor de plantjes
in de broeikasjes waar het overdag bij zon al snel boven de 30 graden is.
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Bestuurszaken

Het is weer even wennen aan het oude normaal, we doen er alles aan
om alles weer leuk op gang te helpen. Als bestuur hebben we het daardoor extra druk, dan ook
nog de verdere verbeteringen aan ons clubhuis met een nieuw ventilatiesysteem, akoestiek-knelpunt etc. De voorbereidingen voor de ALV, daar komt mogelijk ook een nieuw bouwwerkenbeleid
aan de orde, dat is weer nodig omdat we veel wildgroei zien aan nieuwe vormen van bouwwerken.
Het overige verenigingswerk en de vaste vrijwilligerstaken gaan gewoon door. De renovatie van de
moestuinclusters, vergaderingen, aanvragen van vergunningen en subsidies etc.

Tuinonderhoud en parkonderhoud

Tijdens de park-werkdagen zijn veel klussen
geklaard, het park ziet er weer netjes uit. Alle vrijgekomen tuinen zijn verder geschikt gemaakt
om te tuinieren en inmiddels op één na ook allemaal al weer verhuurd aan wachtlijstleden.
Een aantal oude hekwerken hebben we hier en daar vernieuwd, daar zijn we nog lang niet klaar
mee. Helaas zijn er ook nu weer diverse tuinleden nog niet gestart aan het nieuwe tuinseizoen,
heel erg jammer want hierdoor ziet ons park er op sommige plekken erg verwaarloosd uit en
dit nodigt 'vandalen' weer uit om in de donkere uurtjes schade aan te richten. Kom op mensen,
hou allemaal je tuin netjes, het is nu eenmaal een publiek park en daar mag iedereen wandelen
en wij zelf vinden het toch ook fijn om van een mooi park te genieten. Laat ook niet onnodig
rommel op de tuin liggen, neem het mee naar huis. Ook dat geeft een opgeruimd gezicht en
minder schuilplekken voor slakken.

Tuinieren

In mijn eigen tuin staat al het kleinfruit er prachtig bij met daartussen prachtig
bloeiende wilde primula’s. Mijn kasje staat weer vol met 350 oude fuchsiaplanten en 45 geheel
nieuwe. Van de oude planten zullen er best nog wel veel (circa 80) uitvallen, helaas, maar dat is
elk jaar zo. Al deze fuchsia’s gaan dus half mei weer naar mijn achtertuin in Elst. Hierna komen de
tomaten-, paprika-, aubergine- en komkommerplanten in mijn kasje te groeien. Verder gaan buiten
vooral fleskalebassen groeien en de stokbonen waaronder mooi bloeiende pronkbonen.

Tot ziens op de tuin of op de ijsheiligenmarkten, blijf gezond,
Fred van der Stap
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programma 2022
Activiteitencommissie
Steenen Camer
VRIJDAG 6 MEI

Koopavond in De Schuur
ZATERDAG 7 MEI

IJsheiligenmarkt (braderie in en rond De Schuur)
WOENSDAG 11 MEI

Lezing ‘Romeinse vondsten in Loowaard’
ZATERDAG 14 MEI

Kleine ijsheiligenmarkt
DINSDAG 24 MEI

ALV (algemene ledenvergadering)
ZATERDAG 11 JUNI

Excursie naar 20 kijktuinen ‘de Stek’ in Driel
ZONDAG 26 JUNI

ledenadministratie
Mededelingen
ledenadministratie
Verhuisd, nieuw telefoonnummer
of nieuw e-mailadres?
Bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer
of e-mailadres gekregen? Geef deze wijzigingen door
aan de ledenadministratie (ledenadministratie@
btv-elderveld.nl). Hierdoor blijft u via de Biologica en
onze nieuwsbrieven op de hoogte van alle
ontwikkelingen in en rond de BTV! 3

Biologica digitaal
Wilt u voortaan de Biologica digitaal ontvangen, dan
kunt u dit aan de ledenadministratie doorgeven
(ledenadministratie@btv-elderveld.nl). U kunt dan
altijd de Biologica lezen ongeacht waar u bent. 3

Romeinse middag in de Steenen Camer
ZONDAG 28 AUGUSTUS

HANS KNELISSEN ledenadministratie

Steenen Camer oogstmarkt
ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Bestelde knoflook en winteruien ophalen
ZONDAG 16 OKTOBER

Dag van de Arnhemse Geschiedenis
ZATERDAG 5 NOVEMBER

Najaar-werkdag
ZONDAG 11 DECEMBER

Kerstmarkt
ZATERDAG 17 DECEMBER

Kerstbingo (door klaverjasclub Het Verwend Stuk)
onder voorbehoud. 3

informatie tac
Vrije moestuinen/wachtlijst
Eind april 2022 waren er geen moestuinen meer vrij
die konden worden uitgegeven. Op de wachtlijst
staan nog 16 personen (vorig jaar 37).
In de afgelopen maanden hebben wij meer wachtlijstleden een tuin kunnen aanbieden, doordat wij enkele
grote tuinen hebben gesplitst.
Naar verwachting zullen niet eerder dan in het najaar
van 2022 weer enkele tuinen vrijkomen. 3

Hans Knelissen moestuinmakelaar

planning biologica
Planning Biologica 2022 en
nieuwsbrieven via e-mail
In 2022 gaan we nog 2 edities van de Biologica in
kleur uitbrengen, noteer s.v.p. onderstaande
data alvast in uw nieuwe agenda:
19 AUGUSTUS Oogstnummer, kopij inleveren
		3 augustus
2 DECEMBER
Bestelnummer, kopij inleveren
		16 november
U kunt uw kopij steeds inleveren bij
voorzitter@btv-elderveld.nl. Naast de Biologica
ontvangt u van ons incidenteel een nieuwsbrief via
e-mail. 3
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Tomaten

Aardappelen

Op de moestuinen van de BTV mogen
de tomaten, vanwege het risico op
verspreiding van de ziekte fytoftora,
alleen in een kas of tunnel worden
opgekweekt!

Op uw teeltplanformulier heeft u zelf de
vakken A, B, C en D ingevuld. In 2022 is de
teelt van aardappelen alleen toegestaan in
vak C (zie ook onderstaande tabel). 3
Teeltplan aardappelen BTV Elderveld

De tomaten mogen en kunnen wel elk
jaar op dezelfde plaats staan. 3
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Koopavond 6 mei en
tweede plantjesmarkt
14 mei
Op vrijdag 6 mei is er van 19.00 tot
20.30 uur een extra koopmoment in
De Schuur. Verder is er op zaterdag
14 mei een uitgebreide plantjesmarkt
van 10.00 tot 13.00 voor onze Schuur. 3

in 2022

vak C

in 2023

vak D

in 2024

vak A

in 2025

vak B

Accuheggenschaar
beschikbaar
De binnenzijde van de hagen in ons
volkstuinpark moet door de tuinleden
zelf worden onderhouden. Om dit op
een gemakkelijke manier te doen kunt u bij
de TAC onze accuheggenschaar lenen.
Zo kunt u veilig en gratis uw eigen heg
netjes houden. 3

Gebruikstijden motorpompen en andere
mechanische / gemotoriseerde apparatuur
Om bij het mooie weer de overlast voor zowel de buurtbewoners als de mede-tuinleden
te beperken, nogmaals een herinnering m.b.t het gebruik van motorpompen en andere
motorgereedschappen in ons volkstuinpark.
Het is leden van de BTV-Elderveld die een mechanische pomp (elektrisch/benzinemotor), een aggregaat
of freesmachine bezitten, toegestaan deze te gebruiken. Dit gebruik is echter aan bepaalde tijden gebonden.
Mechanische apparatuur mag worden gebruikt:
maandag t/m vrijdag:
van 9.00 tot 10.00 uur.
maandag t/m vrijdag:
van 18.00 tot 19.00 uur.
zaterdag: 		
van 10.00 tot 11.00 uur.

Op zaterdagmiddag en op zondag, evenals op
nationale feestdagen, is het gebruik absoluut
verboden.
Bij overtreding volgt nog één laatste waarschuwing, bij een tweede overtreding volgt
royement.
Uitzondering: Op werkdagen voor groot onderhoud aan ons park (gras en hagen) 3

kweektip van de btv- winkel
gebruik van lavameel
Basalt en lavameel hebben, zoals de naam al doet vermoeden, een vulkanische herkomst. Het is gemalen oergesteente. Dat wat ooit diep in de
aarde lag, is door vulkanische eruptie naar boven geslingerd.
Na verloop van tijd vormt zich uit
die schijnbaar dode massa vruchtbare
aarde. Basalt en lava zijn rijk aan mineralen en sporenelementen, vooral aan
magnesium (6-11%), silicium
(40-50%). Dat zijn nu precies de stoffen waaraan de grond door uitputting
overal arm is geworden. Als gevolg
daarvan zitten steeds minder mineralen en sporenelementen in onze
voeding en hebben veel mensen daar
een gebrek aan (zonder dat ze dat zelf
weten overigens). Silicium (kiezelzuur)
verhoogt de natuurlijke weerstand
van planten tegen allerlei infecties,
verstevigt de plantenweefsels en bij
mensen het skelet. Silicium verbetert
de opname van fosfor en activeert het

bodemleven. Sporenelementen (denk
aan ijzer, zink, koper, molybdeen,
borium en mangaan) hebben een gunstige invloed op de bloem- en vruchtaanleg en zijn wortel bevorderend.
Gedurende het groeiseizoen hebben
planten aanvoer van voedingsstoffen nodig. Het grote voordeel van
lavameel is, dat men de bodem voedt
i.p.v. de planten.
Dat betekent dat een gift voor hele
lange tijd volstaat. Het lavameel bevordert ook de werking van effectieve
bodemorganismen, waardoor organische stoffen gemakkelijker worden
omgezet in voor de planten opneembare voedingsstoffen.

Lavameel is evenals lavagrit in staat
om water vast te houden. Het kan
tot 6 keer het eigen gewicht bevatten, eigenlijk een natuurlijke spons.
Bijkomend voordeel; slakken worden
er niet bepaald vrolijk van wanneer ze
met hun buik over lavakorrels heen
‘schuiven'. 3

Lavameel in de
BTV-winkel voor
€ 1,30 p/kg, voldoende
voor 5-10 m2 tuin
Tot binnenkort in de winkel!

EXCURSIE NAAR 'KIJKTUIN DE STEK' IN DRIEL
De BTV-excursie gaat dit jaar op zaterdag 11 juni naar
Driel, naar hobbykwekerij 'de Stek' met 20 prachtige
thema-kijktuinen.
Er is gelegenheid om daar je lunchpakketje op te eten.
Voor de koffie of thee rekenen zij slechts € 1,00 per persoon.
De entree is gratis, op verzoek kunnen we ook nog een
gratis rondleiding krijgen. Na afloop kan je rondkijken in
de verkoophoek met een leuke collectie zelf opgekweekte
planten. Bezoek voor een indruk alvast de website
www.kijktuindestek.nl
Verzamelen: Hannesstraatje 2a, om 12.30 uur.
Circa 16.00 uur zijn we weer terug.
Graag opgeven op de aanmeldlijst in De Schuur of per
e-mail bij voorzitter@btv-elderveld.nl We gaan carpoolen.
Het is niet ver. Geef even aan of je eventueel wilt rijden en
hoeveel personen je mee zou kunnen nemen. Zelf gaan
fietsen mag uiteraard ook. 3
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Vacature winkelteam
Vooral in de maanden april t/m augustus is het best druk in onze BTV-winkel.
Daarom zijn we op zoek naar extra
vrijwilligers die op zaterdagmorgen
(9.30 tot 12.30 uur) willen helpen bij
zowel de opbouw, de verkoop als bij
het opruimen.

Eventueel in rooster kan ook, dan
hoeft u niet elke week te helpen.
Meld u aan bij: winkel@btv-elderveld.nl . 3

Project de Thuyn
De afgelopen maanden zijn we, als het weer het toeliet, verder
gegaan met de aanleg van de moestuin. Door de droogte was
het zwaar werk om de groentebedden voor te bereiden.
We hebben een poeltje aangelegd en binnenkort kunnen de waterplantjes erin. Tijdens het slechte weer hebben we vooral in De Schuur
van alles gedaan, o.a. voor de BTV labeltjes gemaakt voor de plantjes
en geholpen in de kas met zaaien. 3
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GESLAAGDE
PARKWERKDAG
Op 12 maart was de BTV NL-doet parkwerkdag. Vanaf 8.00 tot 13.00 uur zijn ruim
50 personen actief geweest met diverse werkzaamheden variërend van het opschonen van
het park tot het voorbereiden van de warme
lunch voor de deelnemers.
Arie Lugtenburg heeft op deze dag zijn tractor met
aanhangwagen beschikbaar gesteld om de enorme
hoeveelheid takken, die na de storm in het park
waren achtergebleven, naar de parkeerplaats af te
voeren.
Op diverse plaatsen in het park zijn nieuwe heesters
geplant (60 stuks), haagvoeten en tuinen schoongemaakt en graskanten afgestoken. Door al deze
werkzaamheden ziet het park er weer opgeruimd uit.
Alle deelnemers nogmaals dank voor jullie inzet! 3

Biologische TuinbouwV
ereniging Elderveld
Hannesstraatje 2a

SAVE THE DATE!

IJsheiligenplantjesmarkt; een uitje voor het hele gezin!!

van 10.00 tot 15.00 uur

6843 NV Elderveld

Zaterdag 7 mei

IJsheiligen plantjes mar
kt

Koop lokaal, duurzaam en bio!
• Poffertjes, bio-snacks, drankjes en een kinderactiviteit:
wie kweekt de grootste zonnebloem.
• Circa 30 kramen, juist voor moederdag!
• Een kraam huren, dat is mogelijk, vol is vol!

een gezellige plantjesmar
kt
uit Arnhem en omstreken voor moestuinders en wijkbewoners

Huurprijzen van een kraam inclusief bovenzeil is voor BTV-leden
€ 22,50, niet leden € 25,00. Extra achterzeil € 2,00.
Aanmelden uitsluitend via onze website: https://www.btv-elderveld.nl/
formulier-kraamhouders (hier vind je tevens de marktregels).
Heb je vragen? Stuur een e-mailbericht naar: markt@btv-elderveld.nl
of een whatsappbericht naar 06 547 151 26. 3

• Groente-, bloemenzaden
;
• Kruidenplantjes en bon
en;
• Potgrond en mest;
• Fruitstruikjes (bes, aard
bei, framboos);
• Bloeiende planten voor
bloementuin of balkon;
• Fruit, wijn, bieren, hou
ten kado’s, tassen, kinder
kado’s;
• Verschillende kramen
met Moederdag-cadeaus
;
• Moestuinplantjes o.a. tom
aten- peper- paprika
en komkommer–

planten, courgette, pompoen

, diverse koolplanten

etc.
• Kraampjes met o.a. poffertj
es, biologische snacks etc.
• Kinderactiviteiten
U kunt beperkt
• Infokramen over energie
Dus neem
len!!

met pin beta

ook contan
t
ge

11-12-13-

14 mei: IJSHEILIG
ld mee!
St. Mamertus, St. Pankratiu
EN.
s, St.
moestuinier pas echt de grote Servatius en St. Bonifatius. Dus 15 mei is voor
de
start
nu zonder veel gevaar voor van het seizoen. De jonge plantjes kunnen
nachtvorst buiten worden
uitgeplant.

Weerspreuk: ‘Het kan vrie

zen tot in mei, tot de IJsh
eiligen zijn voorbij.”
Verenigingsgebouw De Sch
uur, bij De Steenen Cam
er

info: www.btv-elde
rveld

.nl

WAAR

WANNEER
WAT

Rondom verenigingsgebouw
Biologische Tuinvereniging Elderveld,
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
7 mei 2022 van 10.00 tot 15.00 uur
Moestuin-, bloemen- en cadeautjesmarkt.
Gezelligheid voor het hele gezin!

Het Romeinse Castellum in de Loowaard
lezing door Wil Kuipers, 11 mei

In de periode 1969-1995 hebben tientallen amateurarcheologen op de Rijnkade
in Arnhem archeologische vondsten gedaan uit de Loowaard bij Duiven.
Wil Kuijpers vond met behulp van zijn detector ruim 600 metaalvondsten.

Na documentering in 2016 van alle Loowaardvondsten in het PAN-register (Portable Antiquities of the
Netherlands) en een diepgravende zoektocht naar
alle andere vondsten en publicaties uit de Loowaard,
start Wil Kuijpers een wetenschappelijke studie naar
de volledige bewoningsgeschiedenis. Want tot die
tijd waren vondsten uit de Loowaard maar fragmentarisch onderzocht en gepubliceerd.
Zijn onderzoek toont onder andere aan dat – ook al
is de archeologische vindplaats vrijwel geheel verdwenen – door systematisch onderzoek van baggervondsten waardevolle nieuwe informatie aan onze
kennis over de Romeinse Limes in Nederland kan
worden toegevoegd. Op deze avond doet Wil verslag
van zijn zoektocht naar het vondstmateriaal, het
onderzoek zelf en de resultaten van zijn onderzoek.
Wil Kuijpers is lid van AWN Afd. 17. 3

WAAR

WANNEER

Verenigingsgebouw 'De Schuur', Biologische
Tuinvereniging Elderveld, Hannesstraatje 2a,
6843 NV Arnhem
Woensdag 11 mei 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur. Entree is gratis, vol is vol.
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Voorgestelde aanpassingen in
het huishoudelijk reglement
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet moet er voor zorgen dat het bestuur en het toezicht van verenigingen en
stichtingen wordt versterkt. Voor verenigingen betekent de invoering van de wet dat de
statuten/het huishoudelijk reglement op enkele punten moeten worden aangepast.
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Voor wat betreft de BTV Elderveld
gaat het om de regeling ‘tegenstrijdig
belang’ en de regeling ‘ontstentenis
en belet bestuurders’). Voor beide
regelingen blijkt het niet nodig te zijn
om de statuten aan te passen en kan
worden volstaan met aanpassing van
het huishoudelijk reglement. Hiervoor
moet de ALV wel goedkeuring geven.
De onderstaande teksten zijn wij voornemens ter goedkeuring aan de ALV
voor te leggen.
Voorstel om toe te voegen aan het
huishoudelijk reglement:

Artikel 30 Tegenstrijdige
belangen bestuursleden van de
vereniging
1 Een tegenstrijdig belang is een
persoonlijk belang dat in strijd is of
kan komen met het belang van de
vereniging en de daaraan verbonden
organisatie. Onder een tegenstrijdig
belang wordt in dit reglement in ieder
geval, maar niet uitsluitend, verstaan:

a Aangelegenheden betreffende een
bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of
geregistreerd partner, zijn familieleden
of aan hem gelieerde rechtspersonen
(waarin hij aandeelhouder of bestuurder is);
b De situatie waarin de vereniging
een zakelijke verhouding heeft of wil
aangaan met een bedrijf of andersoortige organisatie waarin een bestuurslid, zijn echtgenoot of geregistreerd
partner, een familielid of een rechtspersoon waarin hij aandeelhouder of
bestuurder is een financieel belang
of zeggenschap heeft of waarin het
bestuurslid toezichthouder is;

c Alle overige zaken waarvan het
bestuur vaststelt dat sprake is van een
tegenstrijdig belang.

2 Ieder lid van het bestuur meldt alle
relevante functies en nevenfuncties,
bezoldigd of onbezoldigd, aan het
bestuur. Een functie of nevenfunctie
is relevant als de vervulling ervan een
tegenstrijdig belang met de vereniging kan opleveren of anderszins het
functioneren als bestuurslid negatief
kan beïnvloeden. Het bestuur zorgt
ervoor dat alle relevante nevenfuncties
van bestuursleden worden vastgelegd
in een voor alle bestuursleden toegankelijk (digitaal) overzicht en dat dit
overzicht actueel wordt gehouden.
3 Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan
de overige bestuursleden en verschaft
daarover alle relevante informatie.
Zo nodig besluit het bestuur, buiten
aanwezigheid van het betrokken bestuurslid, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
4 Een tegenstrijdig belang van een
bestuurder bij een te nemen bestuursbesluit wordt vermeld in de notulen
van de desbetreffende bestuursvergadering.
5 Een bestuurder neemt niet deel aan
de beraadslaging en de besluitvorming
indien hij daarbij een tegenstrijdig
belang heeft. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen,
omdat alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, is de Algemene
ledenvergadering van de vereniging
bevoegd, tenzij de statuten anders
bepalen.
6 Bij het staken der stemmen ter zake
van een aangelegenheid waarin een
of meer bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft beslist de voorzitter
van het bestuur. De voorzitter van het
bestuur zal zich bij stemmingen over
genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming.

Artikel 31 Ontstentenis
(definitieve afwezigheid) en
belet (tijdelijke afwezigheid) van
bestuursleden
1 In het geval van definitieve afwezigheid van een bestuurslid (bijv. bij
aftreden, ontslag of overlijden) zullen
de overblijvende bestuursleden zo
spoedig mogelijk na het ontstaan van
deze vacature een algemene ledenvergadering beleggen waarin de opvulling van de vacature in het bestuur
aan de orde komt. Een niet voltallig
bestuur behoudt zijn bevoegdheden
als bestuur.

2 In het geval van tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid om zijn
functie te kunnen uitoefenen (zoals
langer dan zeven dagen onbereikbaar
door ziekte of bij schorsing), nemen
de overblijvende bestuursleden, of
het enige overblijvende bestuurslid de
bestuurstaken waar.
3 In het geval van tijdelijke of definitieve afwezigheid van alle bestuursleden wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een of meer personen die
daartoe worden aangewezen door de
kascommissie van de vereniging. Voor
de gedurende deze periode verrichte
bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder
gelijkgesteld.
Ingeval van definitieve afwezigheid
(ontstentenis) van alle bestuurders zal
door de aldus aangewezen persoon/
personen zo spoedig een algemene ledenvergadering worden belegd waarin
de opvulling van de vacatures in het
bestuur aan de orde komt. 3
HET BESTUUR

Algemene ledenvergadering 2022
Dinsdag 24 mei 2022, aanvang 20.00 uur, De Schuur open: 19.30 uur.
Locatie Verenigingsgebouw De Schuur. Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd.
• De agenda, verslagen en het financiële overzicht,
ontvangt u voor aanvang van de vergadering en liggen
ter inzage vanaf 14 mei 2022 in De Schuur.
• De agenda zal vooraf ook via een nieuwsbrief aan de
leden bekend worden gemaakt.
• Als u punten heeft voor de vergadering verzoek ik u die
voor 14 mei 2022 bij het bestuur kenbaar te maken.
• Punt 7 van de agenda behandelt de verkiezing van kandidaten voor een bestuursfunctie.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot twee dagen voor aanvang van de
vergadering schriftelijk melden bij de secretaris. Tot en met
22 mei 2022 kan de aanmelding ook per mail naar secretaris@btv-elderveld.nl

Artikel 17 Huishoudelijk Reglement
1 De voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie
zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten, dient vergezeld
te zijn van een schriftelijke bereidverklaring van deze kandidaten.

2 Om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen dient
deze tenminste één jaar lid te zijn van de vereniging.
3 Kandidaatstelling van het lid geschiedt schriftelijk bij het
secretariaat tot twee dagen voor de algemene ledenvergadering.
4 Zijn bij de aanvang van de vergadering geen schriftelijke
kandidaatstellingen aanwezig, dan kunnen staande de vergadering kandidaat bestuursleden worden aangemeld. 3
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Namens het bestuur
FERDI BETZ secretaris BTV-Elderveld

ARNHEM IS BEKROOND TOT
BIJVRIENDELIJKSTE GEMEENTE 2022
NEDERLAND ZOEMT reikt
elk jaar deze prijs uit aan een
gemeente die zich bijzonder
inzet om van hun gemeente een
veilige en voedselrijke thuishaven
te maken voor wilde bijen.
De jury die de verschillende gemeenten heeft beoordeeld roemt Arnhem
om haar samenwerking met bewoners
en lokale groene initiatieven. Ook
heeft de gemeente een natuurvriendelijke aanpak in het maaibeleid in parken en bermen dat gunstig is voor de
bijen die steeds meer voedsel vinden
in Arnhem.
Het winnen van deze prijs is de verdienste van de gemeente, groene organisaties en vooral van alle Arnhemmers die zich inzetten voor de wilde bij
en alle andere bestuivers.

Het kweekteam van BTV Elderveld
is een van die partijen die, door het
opkweken van plantjes hebben bijgedragen aan het vergroenen van de
stad en de bijen van voedsel hebben
voorzien. Dank daarvoor!!

Wil je meer weten over wilde bijen en
wat jij kan doen om ze te helpen kom
dan bij ons langs op de ijsheiligenmarkt. 3
De prijsuitreiking met wethouder
Cathelijne Bouwkamp.

ECOLOGISCHE MOESTUINEN
IN BTV ELDERVELD 1

Bij het verschijnen van deze Biologica is er inmiddels weer het nodige gebeurd op
de ecologische moestuinen. De verhoogde bedden zijn aangebracht in tuin 80a en de
eerste zaden zijn er al gezaaid volgens de theorie van de ‘schijnbare chaos’.
Menig tuinier zal soms lachend zeggen, “mijn tuin is al een chaos en ik moet nodig
aan de gang”, maar dat wordt er niet mee bedoeld!

Wat is nu precies dat
principe 'schijnbare
chaos' kort samengevat
eigenlijk?
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Schijnbare chaos is het combineren
van planten op basis van vier plantenkenmerken, combineren zoals de natuur het al eeuwenlang doet: rekening
houdend met geur, kleur, bladstructuur en ruimte. Ook het gebruik van
golven in plaats van kweken op rechte
lijnen hoort erbij, en een tijdsaspect:
het telen van meerdere opvolgende
teelten op dezelfde plek door het jaar.
Met deze simpele regels kan je de
juiste planten combineren, bestrijdingsmiddelen uitsluiten, en meer
opbrengst uit je grond halen door
efficiënter gebruik te maken van tijd en
ruimte.

Het belang van water in
de tuin
Bekijk een willekeurige moestuin van
een gangbare tuinier, de kans dat je

een poeltje gaat aantreffen is bijzonder
klein. Maar zelfs in de meeste natuurlijke moestuinen wordt er geen ruimte
voorzien voor water. Toch is water de
basis van enorm veel leven. Bovendien
levert een poeltje extra randen op, wat
bijdraagt aan de diversiteit van planten
en dieren en zo aan een betere moestuin.

Slakkencontrole
Een eerste, belangrijke, reden voor water in je tuin, is slakkencontrole! Water
gaat o.a. kikkers en padden aantrekken
en deze dieren gaan je tuin afschuimen
naar eten, naar slakken dus. Zeker als
je kikkers eitjes achterlaten in het water
en hier jonge dikkopjes uitkomen,
ben je vertrokken op het pad naar een
slakkenvrije tuin. Een hele hoop jonge
kikkers zal je poel uitkruipen en zich in
de buurt ophouden, ondertussen elke
slak opetend die ze kunnen vinden.
Naast kikkers eten ook vogels veel slakken, en open water trekt vogels aan.
Ze hebben dit nodig om te drinken,
om zich te wassen.

Drinkplaats
Niet alleen vogels drinken natuurlijk
uit een poel, ook egels (ook goed voor
slakkencontrole) en andere dieren komen hier drinken. Denk b.v. aan bijen,
wespen en allerhande insecten die je
zo aantrekt om je te helpen in het ontwikkelen van een divers biotoop waar
alle leven welkom is.
Als je een moerasachtig gedeelte hebt,
een stukje dat regelmatig overstroomt
en terug opdroogt, dan ga je ook nog
eens een extra dimensie toevoegen
aan je tuin. Ook vormt dit een ideale
drinkplaats voor vlinders, een andere
welkome gast in de tuin. Het hoeft allemaal niet groot of moeilijk. Een klein
teiltje wat ingraven, of een diepe schotel. Als je wat meer diepte wilt voldoet
een grote emmer of speciekuip. Zorg
wel altijd voor een goed verankerde
plank in het water waar (zoog)dieren
die onverhoopt in het water vallen
zich weer mee op het droge kunnen
begeven (bv. egels, muizen etc.).
In twee van onze ecologische tuinen
is inmiddels in bovenstaande behoefte
voorzien. 3
(bron: https://permacultuur-magazine.
eu/)
JORINE VAN KEULEN
jorine@baerwaldt.nl

BIODIVERSITEIT en regenwormen
Onlangs las ik een artikel over het nut van regenwormen. De inhoud wil ik hier graag met jullie delen. Biodiversiteit in een tuin is
niet alleen een grote variatie aan inheemse planten en de aanwezigheid van zangvogels, kikkers, egels, vlinders en andere dieren.
Ook regenwormen zijn belangrijke bewoners van onze tuinen en zijn erg
belangrijk voor de biodiversiteit. Ze zijn de graadmeter van een goede
bodemkwaliteit: een gezonde bodem heeft een grote verscheidenheid aan
regenwormen. Ze zijn partners voor de moestuinier omdat ze de bodemvruchtbaarheid verhogen. Door de gangen die ze graven, verbeteren ze de
waterhuishouding van de bodem voor moestuingewassen. Daarnaast zijn
regenwormen ook een geliefde maaltijd voor allerlei dieren.
De manier van tuineren en kweken van groenten geeft een grote invloed
op de populatie regenwormen en op de bodemkwaliteit. In een studie van
de Universiteit van Gent werd de bodemkwaliteit en het aantal regenwormen bestudeerd in verschillende types moestuinen. De meeste tuinen
bleken overbemest te zijn. Men vond hoge concentraties fosfor en stikstof
in alle types moestuinen. Dit heeft een grote invloed op het oppervlakte
water en het grondwater.
De verscheidenheid aan regenwormen was het hoogst in permacultuur
tuinen waar de grond niet-kerend bewerkt wordt en waar een strooisel
laag blijft liggen. In zulke tuinen wordt de bodem minimaal verstoord en
wordt een ecosysteem nagebootst dat zichtzelf in stand kan houden, net
zoals dat in de natuur gebeurt. Er werden meer regenwormen gevonden
en meer verschillende soorten dan in een tuin waar gespit en bemest
werd. Het aantal strooiselwormen was ook het hoogst in de permacultuur
tuinen.
Door je (moes)tuin wat minder intensief te beheren en wat meer ruimte
te geven aan de natuur, maak je je tuin leefbaarder voor verschillende
soorten regenwormen. 3
(bron: natuurpunt.be)

ROMEINSE TUIN
IN 2022
Afgelopen maanden hebben we de
Romeinse tuin verder gerenoveerd,
zowel de composthoek als de kruidentuin zijn vernieuwd. Echt mooi
geworden.
De meeste velden zijn opnieuw beplant of
ingezaaid. Over enkele weken moet alles
er echt weer helemaal mooi bij staan.

Romeinse activiteiten
ZONDAG 26 JUNI een Romeinse middag met leuke kramen, een tentenkamp,
activiteiten voor de jeugd, rondleidingen
en weer veel figuranten.
ZONDAG 28 AUGUSTUS tijdens de
oogstmarkt doen we ook weer mee.
ZONDAG 16 OKTOBER de Dag van de
Arnhemse Geschiedenis, het programma
voor die dag is nog niet bekend.
Op www.romeinsetuin.nl vindt u veel informatie- en fotomateriaal. 3
FRED VAN DER STAP

JORINE VAN KEULEN
jorine@baerwaldt.nl

biologische plantjeskwekerij
De afgelopen weken zijn er al veel plantjes (tuinbonen,
doperwten, kapucijners, zachte sla, bietjes en peultjes)
uit onze kwekerij verkocht.
De kwekerij staat inmiddels helemaal vol met planten
voor de verkoop begin mei die we dan vooral tijdens de
twee ijsheiligenmarkten op 7 en 14 mei gaan verkopen.
In de kassen warmt het overdag flink op, daarom hebben
we alweer met spoed witkalk aangebracht. Dit om te voorkomen dat overdag onze nog tere plantjes verbranden.

Dankzij de enthousiaste vrijwilligers hebben we
weer een groot assortiment plantjes; vijftien soorten tomaten, vijftien soorten peper/paprika, meer
dan dertig soorten kruiden, acht soorten sla en
naast vele pompoenen ook nog vier soorten courgettes. En alles biologisch opgekweekt. 3
FRED VAN DER STAP
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ECOLOGISCHE MOESTUINEN
IN BTV ELDERVELD 2

Update project ecologische bostuin, nr. 074a

Update project tuin 043

Het ecologische bostuinproject van Jorine & Gaelwyn heeft
het eerste deel van de herinrichting al gereed. Namelijk de
multifunctionele ecohoutwal met ecotunnel en in een later
stadium een teeltbed voor schaduwtolerante gewassen zoals
o.a. sla en aardbei. Het volgende deel dat aangepakt gaat
worden zijn de 5 centrale borders, die worden heringericht.
Zie de foto hieronder voor een update van de houtwal. 3

De ecologische tuin
is bijna gereed. De
houtwal is aangelegd.
De kas is gereed, de
hügels zijn bijna in
gebruik.
We zijn nu bezig de
hand te leggen aan de
afronding, dan kan in
april de tuin al in cultuur gebracht worden.
Ondertussen genieten
wij van al het leven in
de tuin.
We hebben al aanzienlijk minder plaagdieren, de sla o.a. en de
kolen staan er nog fier
bij. 3
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Huidige staat houtwal.

Beschrijving moestuin-inrichtingsvarianten
De moestuin kan je indelen naar hartewens, maar wil je liever volgens
een bestaand concept inrichten dan zijn er diverse tuinstijlen mogelijk.
De meest voorkomende moestuin
stijlen op een rij:
De klassieke boerentuin, deze maakt
gebruik van symmetrie (zie foto).

De gourmettuin, deze is vrijwel gelijk aan
de klassieke boerentuin maar dan gebruik
makend van bijzondere groenten/kruiden/
fruit in diverse hoogtelagen. De tuin voor
de fijnproever dus (zie foto).

De traditionele monocultuur moestuin, waarbij ieder plantvak 1 gewassoort heeft.
De meer-vernieuwende-schijnbarechaostuin, waar alles volgens een
golvend patroon door elkaar staat
zoals bij de tuin van Camiel.
De ecologische eetbare bostuin van
Jorine.
De ecologische hügelkulturtuin van
Wim & Gaelwyn.
Iedere stijl heeft zo zijn eigen karakter en voordelen/nadelen. Kies
degene die voor jou het beste werkt
en het meest aanspreekt.
Wil je meer weten over de diverse
stijlopties? Dan kan je Gaelwyn
mailen op gaelwyn1@hotmail.com
onder de noemer tuinstijlen BTV. 3
GAELWYN VAN DER MEIJE
gaelwyn1@hotmail.com

Resultaten onderzoek
kwetsbaarheid tuinen
i.v.m. slakkenplaag

Verstand van

tuin & dier

Op verzoek van het bestuur hebben

Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland.
U kunt bij ons terecht voor
producten en adviezen,
toegespitst op de tijd
van het jaar. Met steeds
wisselende producten
ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit.
Kom het buitenleven
beleven in de winkel en
laat u verrassen!

Gaelwyn van der Mije (landschapsecoloog) & Jorine van Keulen (tuinontwerpster) ecologisch onderzoek gedaan
naar de toestand en de kwetsbaarheden
van de percelen van de BTV en de mogelijke oorzaken van de slakkenplaag.
Uit dit onderzoek zijn de volgende kwetsbaarheden naar voren gekomen:
• macro bodemleven zeer beperkt aanwezig
(zoals wormen etc.).
• minimale wortelresten in de bodem
• minimale graafsporen in de bodem
• (veel) roestvlekken
• vanaf 20 cm diepte al hangwater
• vanaf 40 cm diepte al een stoorlaag
(dikke ondoordringbare kleilaag).
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Einsteinweg 10

Conclusie
Zeer kwetsbare bodem, te natte bodem, planten zijn sterk afhankelijk van menselijk ingrijpen
voor succes. Zwakke planten staan op het menu
van huisjesslakken (natuurlijke afvalruimers) en
naaktslakken (rovers).

SAVE THE DATE!
Oogstmarkt en Romeinse markt, een
uitje voor het hele gezin!!

Mogelijke oplossingen
• Introduceer natuurlijke vijanden (leg een
habitat voor ze aan, bijvoorbeeld: takkenstapel, bladerenhopen, compostbult, takkenril
etc.
• De grond rond de kwetsbare planten scherp
maken met bijv. grof zand, kiezel, schelpen of
scherpe lavasteentjes
• Korte termijneffect: werken met nematoden
(roofaaltjes die de eitjes van slakken infecteren
en opeten)
• Lange termijneffect: de tuin zo inrichten dat
de roofdieren kunnen nestelen in je tuin en je
helpen je planten te beschermen.
• Vermijd monocultuur (enkel 1 gewas per
plantvak) dit is een buffet voor slakken.
De volgende roofdieren helpen jou in de tuin:
egels, spitsmuizen, mollen, merels, eksters,
lijsters, spreeuwen, kraaiachtigen, hagedissen,
kikkers, padden, slakkendoder (insect), spinnen,
slakkenhooiwagen, glimwormen, loop- en kortschildkevers. 3
GAELWYN VAN DER MEIJE
gaelwyn1@hotmail.com

WAAR
WANNEER
WAT

Rondom verenigingsgebouw Biologische Tuinvereniging
Elderveld, Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Zondag 28 augustus 2022 van 12.00 tot 15.00 uur
Grootse activiteiten waarbij biologisch, natuur, cultuur en
milieu extra aandacht krijgen. Muziek en lekkere hapjes. Open
(Romeinse) tuinen. Voor kinderen zijn er tal van activiteiten.
Een kraam van 3 meter met luifel huren kost voor leden BTV
€ 22.50, voor niet leden € 25,00.
Interesse, vul dan het aanmeldingsformulier
http://www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders in.
Wacht niet te lang, want vol is vol!
Heb je vragen stuur dan een emailbericht naar:
markt@btv-elderveld.nl 3

moestuinder in the spotlight
interview met een tuinlid
Zou je je even willen voorstellen?

Had je al ervaring met moestuinieren?

Ik ben Herman Sol en tuinier in tuin
002b. Ik ben sinds november 2021
met pensioen en ben 42 jaar leraar
Engels geweest in het voortgezet
onderwijs in Arnhem. Eerst op het
Maarten van Rossum en de laatste
jaren op het Montessori College.

In 1986 ben ik geheel blanco begonnen en de loop van de jaren heb ik
heel veel geleerd van Henk en co.
Mijn motto is: “Alles wat aandacht
krijgt, gaat tot bloei komen”.

Sinds wanneer heb je een
moestuin bij de BTV Elderveld?
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Ik ben in 1986 samen met Jan Klaassen gestart met een moestuin bij de
BTV Elderveld. Na 3 jaar zijn we wegens drukke werkzaamheden gestopt.
In 1993 ben ik opnieuw begonnen
met een moestuin, maar al weer snel
daarna wegens tijdgebrek gestopt.
In 2009 heb ik Henk Gerbrands
ontmoet en samen zijn wij weer met
een moestuin begonnen. Aanvankelijk
in de moestuin waar nu Wilko Jansen
Venneboer zit en later zijn wij verhuisd naar de tuin van Co Jager.

Je bent ook imker. Wat vind je
zo leuk aan het imkeren en hoe
lang doe je dit al?
Op initiatief van Henk en Wilko zijn
wij in 2014 gestart met het imkeren.
Eerst een cursus volgen en in 2016
zijn wij gestart een eigen bijenstal met
8 volken.

Wat doe je met de honing?
Onder de naam “De 3 imkers” verkoop ik samen met Wilko via de BTVwinkel de honing. Ook gaat er veel
honing naar familie en vrienden.

Wat kunnen de moestuinders
op ons complex doen om jouw
bijen nog blijer te maken?
Als iedere moestuinder een strookje
grond (3 bij 0,5 meter) zou inzaaien
met een wilde bloemenmengsel, dan
komt dat de biodiversiteit in ons park
en dus ook de bijen zeker ten goede.

Heb je nog meer hobby’s naast
het moestuinieren en imkeren?
Ik speel graag Ierse en Schotse volksmuziek en treed regelmatig met de
vijfmans formatie Easnadh (= musical
sound) op in het Oranje Koffiehuis. 3

Mooie winterwerkdag
Op 12 februari 2022 was de winterwerkdag. In
verband met de nog geldende COVID-19 maatregelen was het aantal tuinleden dat was uitgenodigd
beperkt tot 32.
Als gevolg van o.a. COVID-19 gerelateerde klachten en
dergelijke zijn uiteindelijk 6 tuinleden niet verschenen. Na
vele weken waarin het grauw en nat was scheen eindelijk de
zon. Dus alle 26 deelnemers konden onder een bijna blauwe
lucht aan de slag met 13 klussen. Oude afrasteringen zijn
gesloopt, wilde bramen en bessenstruiken zijn gesnoeid,

hagen met veldesdoorns en sleedoorns zijn aangeplant en
de nestkastjes zijn vooruitlopend op het nieuwe broedseizoen weer schoongemaakt.
Tijdens deze werkzaamheden heeft het DOC-team de deelnemers aan deze werkdag voorzien van koffie, thee en koek
en ter afsluiting ook nog een lekkere stamppot bereid. Het
bestuur bedankt alle deelnemers aan deze werkdag en de
leden van het DOC-team voor hun inzet. 3
HET BESTUUR

Bestuur

Vrijwilligers

VOORZITTER

WINKELTEAM

Fred van der Stap
0481 350 466 | voorzitter@btv-elderveld.nl

Ria Klein Haneveld, Bert van Zeist, Anton Rutten, Ben Driesse,
Marjan Driesse, Korrie Hoekstra, Rob van Estrik, Thomas Roga,
Hans Cornielje, Paul van Beek en Tina Tilger

VICEVOORZITTER EN EERSTE SECRETARIS

Ferdi Betz
06 106 042 72 | secretaris@btv-elderveld.nl
PENNINGMEESTER

Wouter Duitscher
06 516 327 81 | penningmeester@btv-elderveld.nl
TWEEDE PENNINGMEESTER EN

Elke zaterdagmorgen 10.00 tot 12.00 uur. Voor biologisch
geteeld pootgoed, zaden, bemestingsartikelen, potgrond,
anti-worteldoek en doorzichtige folie voor tunnels en
nog veel meer. Tonkinstokken.
FREZEN

Voor nadere informatie kunt u terecht in de winkel.

LEDENADMINISTRATIE

TUINADVIESCOMMISSIE (TAC)

Hans Knelissen TAC
ledenadministratie@btv-elderveld.nl
06 365 652 44

Op zaterdagochtend zijn leden van de TAC in De Schuur aanwezig.
De TAC geeft gevraagd en ongevraagd tuinadvies en is belast met het
in- en uitschrijven van leden en het uitgeven van tuinen. Verder voert
de TAC in opdracht van het Bestuur tuincontroles uit.

BESTUURSLID, BEHEER SCHUUR
EN INKOOP BAR

ACTIVITEITENCOMMISSIE

André van der Aa
06 519 49 395 | inkoop@btv-elderveld.nl

Fred van der Stap (vz), Elly Hengeveld, Ans Scharrenberg,
Ludo Berendsen, Arie van Bergen Bravenboer, Willy Knelissen,
Menno Logtmeijer en Wim van der Vusse

BESTUURSLID EN TAC

Ton Thijssen
026 381 28 12 | leden@btv-elderveld.nl
BESTUURSLID EN WINKEL

Bert van Zeist
026 381 00 56 | winkel@btv-elderveld.nl
LIEF EN LEED

Merel Kolenberg
026 785 11 01 | Liefenleed@btv-elderveld.nl
TUNNELKAS PR

tunnelkas@btv-elderveld.nl
ONTWERP EN OPMAAK

Sita Menses | www.vormgeversarnhem.nl
06 819 76 217 | info@vormgeversarnhem.nl
FOTOGRAFIE

Niek van der Veen - Aerts
WEBMASTER

Joost Vlaming
webmaster@btv-elderveld.nl
ONDERSTEUNINGSCOMMISSIE

Peter en Ans Scharrenberg, André van der Aa
en Merel Kolenberg
026 381 33 81 | inkoop@btv-elderveld.nl
BEHEER

Fred Paulus, Frans Boumans en André van der Aa
TAC-CONTROLE TUINEN	

Ferdi Betz, Ton Thijssen,
Niek van der Veen - Aerts
en Hans Knelissen

KWEKERIJ

Fred van der Stap, Leo van Mierlo, Tanza Berghuis, Ingrid de Vos,
Erick Dirven, Thomas Pap, Marike Verhage, Ditte Hendriks,
Tijlbert Manche, Erno Oostrik, Aline van Dijk, Ben de Groot,
Hennie Kuiperij, Femke Sietzema, Franklin Morales, Thomas van Dijk,
Liesbeth Martens, Fred Wigt, Yara Goth, Marleen van Venrooij en
Joop Steenwinkel
Zaaien, stekken en verspenen van pootgoed.
POMPENTEAM

Hans Krudde, Peter Scharrenberg en Thomas van Dijk
AANHANGWAGEN

U kunt de aanhangwagen huren van de vereniging voor een klein
prijsje, € 10,00 per halve dag. Reserveer tijdig in de winkel of bij:
Anton Rutten: 026 381 20 92
Ton Thijssen: 026 381 28 12
VERENIGINGSGEBOUW 'DE SCHUUR'

Park De Steenen Camer, 026 381 41 87
Hannesstraatje 2a, 6843 NV Arnhem
Iedere zaterdagochtend 10.00 - 12.00 uur
zaalreservering@btv-elderveld.nl
vragen over zaalverhuur
www.btv-elderveld.nl
Voor de meest actuele informatie, prachtige fotoseries van onze
activiteiten, de Biologica (in pdf), ons jaarprogramma, het winkelassortiment en voor het downloaden van allerlei formulieren.

15

WELKOOP ELST
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die nét
een
Ontdek
assortiment
Tot snelons
in onze
winkel!alvast op welkoop.nl
Do
08:30
20:00
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. Entotdat
Tot snel in onze winkel!
Vr
08:30 tot 20:00
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl
Za
08:30 tot 18:00
Einsteinweg 10
Zo
Gesloten
Einsteinweg 10
Tot snel in onze winkel!

WELKOOP ELST
ELST (Gld.)
(Gld.)
WELKOOP
André Krutwagen
André Krutwagen

Adres

Bedrijfsleider
Welkoop Elst
Bedrijfsleider
Welkoop Elst (Gld)
Einsteinweg 10
Einsteinweg 10 6662PW 0481-351544
Welkoop Elst (Gld)
6662 PW Elst

WELKOOP ELST

0481 35 15 44

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

08:30 tot 18:00
08:30 tot 18:00
08:30 tot 18:00
08:30 tot 20:00
08:30 tot 20:00
08:30 tot 17:00
Gesloten

