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wie doet wat?
Trekkers:

Een aantal mensen wil zich extra inzetten voor bepaalde onderdelen uit de tuin. 

Je kunt met vragen bij hen terecht, mocht je buiten de tuindagen aan de slag willen. 

De werkzaamheden zijn in de kalender al ruwweg aangegeven .

Grasveld: Joris, Niek, Mark en Jesse

Schelpenpad: Yvonne, Ella, Jesse, Nicolette, Trudy en Angela

Bomen, struiken, rozen André, Joris, Han en Ida

Hagen Niek en Jesse

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek Ankie, Kassandra, Edith en Jacques

Heuvel en zitje Jesse (heuvel) Ankie, Kassandra en Edith

Rotstuin Ankie, Kassandra en Evelien

Waterpomp André

Zitcirkel Niek

Meubilair Joris en Han

Pizzaoven Han en André

Potager Evelien, Ida, Nicolette en Gerwin

Wilgentenen, poorten

en mededelingenbord André en Jesse

Zandbak, klimboom, glijbaan Joris en Joost

Wilgentenen hut Gerwin en Han

Composthoop Gerwin en Jacques

Snacklaantje Gerwin

Tuinwerkgroep:

De tuinwerkgroep bereidt de tuinvergaderingen en tuinkalender voor. 

Ankie:  j.m.h.ammerlaan@uu.nl

Jesse: jessesmale@yahoo.com

Ida: ida@lovelingpioniers.nl

Niek: niek@lovelingpioniers.nl

Ella: elladerina@gmail.com

Evelien:  evelien@lovelingpioniers.nl

Tuinactiviteitengroep

De culturele activiteiten in de tuin worden georganiseerd door Han, Nicolette, Edith en  

Yvonne. 2



tuinagenda 2014
januari   februari    

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo       

  1 2 3 4 5       1 2       

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9       

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16       

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23       

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28         

21: tuinwerkgroep - voorbereiding         23: tuinwerkmiddag 

 

maart   april    

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo       

     1 2   1 2 3 4 5 6       

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13       

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20       

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27       

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30           

31                     

16: tuinwerkdag, vergadering & soep 1: tuinwerkgroep - voorbereiding 

5: bloesemtocht 

13: tuinwerkdag & vergadering 

20: paaseieren zoeken & brunch/koffie 

 

mei   juni    

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo       

   1 2 3 4        1       

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8       

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15       

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22       

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29       

        30 31            

18: tuinwerkdag          3: tuinwerkgroep - voorbereiding  

24:  Nozze italiano con pizza & pasta         15: tuinwerkdag & vergadering 

* *

*

*



tuinagenda 2014

juli   augustus   

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo        

 1 2 3 4 5 6      1 2 3        

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10        

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17        

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24        

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31        

13: tuinwerkdag            31: high tea 

6 & 13: instructie mozaïek 

zondagochtenden tijdens de zomervakantie: mozaïek workshop op de pizza-oven 

september  oktober   

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo        

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5        

8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12        

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19        

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26        

29 30       27 28 29 30 31          

2: tuinwerkgroep – voorbereiding 12: tuinwerkdag & Aziatisch diner 

6: tuinfeest watertorenhof 10 jaar 

14: tuinwerkdag &vergadering  

 

november  december   

ma di wo do vr za zo  ma di wo do vr za zo        

     1 2  1 2 3 4 5 6 7        

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14        

10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21        

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28        

24 25 26 27 28 29 30  29 30 31            

9: tuinwerkdag met afsluitende borrel  

    tapas, frituur  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*



december januari februari
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Agenda:

Er is in deze maanden geen tuinvergadering. 

Er is wel een tuinwerkmiddag op 23 februari. Dan worden de fruitbomen en wilgen 

gesnoeid en de potager wordt klaar gemaakt voor het voorjaar.

Han organiseert op 23 februari een ganzenexcursie naar de  uiterwaarden.

Nieuwe plannen:

De wintermaanden zijn een goed moment om na te denken over wat er nog mist of 

beter zou kunnen. Laat je gedachten er al eens over gaan en breng je wensen in bij 

de vergadering in april. 



Borders:

In december kun je de laatste bloembollen poten, mits het natuurlijk niet vriest. De 

vaste planten zoveel mogelijk met rust laten. Niet alle dode stengels weghalen, dit zorgt 

namelijk voor een mooi winterbeeld bij vorst en sneeuw, en ze herbergen allerlei 

soorten insecten die in rust zijn. Wel kun je het afgevallen blad uit het hart van de vaste 

planten en sneeuw van zwaar beladen bomen en heesters halen. Als je nog 

zaaigoed/zomerbollen wilt: dan moeten we dat nu bestellen.

Wat later in deze periode , eind februari, kunnen groenblijvende heesters worden 

gesnoeid, en zomerbloeiende heesters op het nieuwe hout van afgelopen jaar. 

Onderhoud:

In december, januari en februari zijn er de volgende klussen:

Werkzaamheden op de tuinwerkdag Wat kun je doen in eigen tijd? 

Bij twijfel even afstemmen met de 

trekker

Grasveld Februari: Kalk strooien. Kale plekken? 

Dan bodem voorbereiden, omspitten,  

om in maart te zaaien. Molshopen 

openbreken en over gras verdelen. Op 

hoge maaistand maaien indien nodig. 

Het mag dan niet vriezen.

Bomen, struiken en  rozen Grootbloemige botanische rozen, 

wilgen, sering en (dec-feb) appel, peer 

en pruim snoeien

December: viburnum snoeien

Hagen: Eventueel gaten vullen met nieuwe 

planten.

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek

Oppassen voor vorst:

- citroengras binnenzetten,

- rozemarijn beschermen,

- in februari: kruiden binnen 

voorzaaien.

Potager Zie pagina 9-10

Wilgentenen, poorten en 

mededelingenbord 

Hang- en sluitwerk controleren. Zo nodig wilgentenen regelen.

Zandbak, klimboom en 

glijbaan

Glijbaan op marktplaats zoeken. Zand 

bemeten en bestellen. Rooster 

opstellen voor sluiten van het net.

Hut Wilgen snoeien / vlechten.
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notities uit
de winter

Viel je iets op in de tuin deze maanden?

Heb je nog bijzondere dieren gezien in de tuin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Hoe stond je border er deze maanden bij?

Welke planten hadden een mooi winterbeeld?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………
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de potager

KinderbakKinderbakKinderbakKinderbak

Salie, tuinbonen, 

palmkool, bietjes, 

scheefbloem, koren-

bloem, juffertje in 

het groen, klein

duimpjesla, godetia, 

ronde worteltjes, 

Oost-Idische kers, 

paars boontje

Buddha Buddha Buddha Buddha 

& & & & BloemenBloemenBloemenBloemen

Pizza Pizza Pizza Pizza bakbakbakbak

Courgette

Tomaten

Oregano

Knoflook

& bolletjes

BloemenBloemenBloemenBloemen

SoepSoepSoepSoep bakbakbakbak

Pompoen, venkel, 

bonen, duki, 

rozemarijn, 

knolselderij, 

ui, bieslook

High tea High tea High tea High tea bakbakbakbak

Muntsoorten & bolletjes

De verschillende bakken krijgen een eigen thema. 

Sommigen leveren een pakket aan ingrediënten voor 

het culinaire tuinprogramma.  De high tea-bak wordt 

verzorgd door Gerwin (muntplantjes) en Evelien 

(wieden). De kinderbak wordt verzorgd door Evelien 

en Nicolette: kinderen die het leuk vinden mogen 

groene vingers komen kweken en meehelpen met het 

zaaien, bijhouden, oogsten. Er is een leuk werkboek 

bij de zaden van de vierkante metertuin geleverd. Ida 

verzorgt de pizzabak en de bloemenbak,  Gerwin 

verzorgt de soepbak. Nadine verzorgt de twee vakken 

direct voor haar huis met de buddha en bloemen. 
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To-do in het vroege voorjaar:

• 23 februari: De bakken leeghalen, omspitten en voorzien van koemest. 

Lathyrus binnen voorzaaien, akelei in koude bak voorzaaien.

• 16 maart: De vaste kruiden verplanten en munt planten. 

Tomaten zaaien in een binnenkasje. 

Bamboe kegel vormen en tuinbonen zaaien.

• 13 april: Goudsbloem, bonte salie, rode bietjes en snijbiet, rode ui, scheefbloem, 

cosmea zaaien. Knolselderij op de aarde zaaien. Lathyrus bij kegel uitplanten. 

Eventueel voorzaaien pompoen / courgette (binnen). Oregano planten.

• Tussendoor: Lathyrus (binnen), akelei (buiten) en tomaten (in een warm, licht en 

vochtig binnenkasje) verzorgen. Wieden en slakken pakken.

To-do in het late voorjaar:

• 18 mei: Uitgebloeide en verwelkte bloembollen weghalen en bewaren voor 

volgend jaar. Zaaien: korenbloem, juffertje in het groen, klein duimpje sla, chinese

bieslook, godetia, ronde worteltjes, oost-indische kers. 

Courgette, pompoen zaaien of uitplanten.

Tomaten uitplanten en opbinden aan bamboestokje. 

• 15 juni: Zaaien: klein duimpje sla, paars boontje, palmkool, venkel.

• Tussendoor: Wieden en slakken pakken. In mei de courgette en pompoen 

(binnen) verzorgen. Oogsten in juni: bietjes.

To-do in de zomer:

• 13 juli: klein duimpje sla, ronde worteltjes zaaien.

• Tussendoor: In juli bietjes kunnen de bietjes  worden geoogst, in augustus: paarse 

boontjes, oost-indische kers,  ronde worteltjes, klein duimpje sla, rode ui.

In beide maanden: de courgettes zijn het lekkerst als ze  ca 20 cm lang zijn.

To-do in de herfst:

• 14 september: Knoflooktenen planten.

• Tussendoor: Wieden en slakken pakken. 

Oogsten: worteltjes, sla, rode ui (sept), venkel (sept-okt), palmkool (okt-nov).
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maart april
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Agenda:

Er is een tuinwerkdag op 16 maart en op 13 april: 

• Op 16 maart starten we met de tuinvergadering en koffie om 

11 uur. Ida zit de vergadering voor en Nicolette verzorgt de 

notulen. Op de agenda onder andere de afspraak over de 

voorlopige financiële bijdrage .We sluiten de dag om 18.00 uur 

af met soep. 

• Ook op 13 april starten we met een tuinvergadering en koffie, 

die wordt voorgezeten door Joris. Ella verzorgt de notulen. 

Speciaal op de agenda staan de nieuwe plannen voor komend 

jaar en het aanpassen van de borderbeplanting. (De 

tuinwerkgroep bereidt de vergadering voor op 1 april.)

• Verder wordt op 5 april een alternatieve bloesem-tocht 

georganiseerd en gaan we paaseieren zoeken en brunchen in 

de tuin op 20 april.

Nieuwe plannen:

Breng je wensen voor komend jaar in bij de vergadering van 13 april. Liefst met een 

globaal idee van kosten en inspanning. Dan kan je het in het voorjaar uitwerken en 

bespreken, zodat het voor de zomer kan worden uitgevoerd. Als plannen zijn afgelopen 

jaar genoemd: 

Nadenken over de begroeiing van de heuvel, de vervanging van de klimboom en de 

toekomst van de Catalpa. Een object in de aardbeiendriehoek… Wat doen we met de 

wilgentenen hut? Komt er een kindertuinwerkdag? Gerwin wil graag stevige 

compostbakken maken.

April is dan een goede tijd om je voorstel uit te werken en in de vergadering van 18 mei 

te bespreken, zodat na akkoord nog voor de zomer met de uitvoering kan worden 

begonnen.

Borders:

De borders moeten nu opgeruimd worden. De plantenresten van vorig jaar weghalen, 

en het eventuele onkruid en mos verwijderen. Pas op voor net ontloken bolletjes! De 

grond kun je verbeteren door compost aan te brengen (een laag van een paar 

centimeter) en organische mest te strooien, bv. gedroogde koemestkorrels. Heb je 

pioenrozen in je border, dan hebben die al vroeg extra mest nodig (begin maart). 

Compost en mest door de bovenste laag grond verwerken. In april kun je nieuwe vaste 

planten poten als je merkt dat er veel open plekken zijn. Grote pollen planten kunnen 

opgegraven en gedeeld worden. Ook is dit de tijd om zomerbloeiende bollen te 

planten. Je kunt nu lavendel en andere grijsbladigen snoeien om ze compact te houden

En het wieden en slakken pakken begint …
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Werkzaamheden op de tuinwerkdag Wat kun je doen in eigen tijd? 

Bij twijfel even afstemmen met de 

trekker

Grasveld Maaischema afspreken, 

Zaaien en mesten.

Maaien, bij droog weer verticuteren 

tegen mos.

Schelpenpad Wieden. Beoordelen of nieuwe laag 

schelpen nodig is:  dan bestellen 

voor juni.

Wieden

Bomen en struiken, 

inclusief de rozen

Rozen, wilgen, sering, kornoelje, 

lavendel, vlinderstruik snoeien.

Hagen Hagen die flink teruggebracht 

moeten worden: nu zagen/snoeien, 

in tweede helft voorjaar bijsnoeien. 

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek

De indeling bespreken, nieuwe 

soorten inbrengen, eventueel 

kruiden vervangen,

Stenen rand herstellen, 

composten/bemesten.

Terugsnoeien als er geen kans is op 

vorst, wieden.

Heuvel en zitje Maart: een nieuwe glijbaan 

monteren en de hele heuvel maaien.

April: delen leegmaken en 

bloemenmengsel zaaien.

Kasseien vastzetten, kruipplanten 

poten en rozenstruiken bemesten.

Paadjes maaien, start met de strijd 

tegen het kweekgras (plukken met 

de hand, afvoeren in groenbak).

Rond het zitje wieden.

Rotstuin Bespreken aankoop nieuwe 

rotsplanten en wieden. Pomp 

aansluiten na de vorstperiode.

Wieden

Meubilair Check of het meubilair in het 

voorjaar onderhoud nodig heeft.

Potager Zie pagina 9 - 10

Wilgentenen, poorten en 

mededelingenbord 

Nieuwe uitlopers langs de pergola 

leiden.

Verouderde berichten verwijderen. 

(bord)

Zandbak, klimboom en 

glijbaan

Nieuwe glijbaan plaatsen, zand 

verversen, controleren hout en 

spijkers. Check klimboom.

Schema voor het sluiten van het net 

maken.

Composthoop April: afscheiding tussen de vakken 

maken, omzetten, hout versnipperen 

(bij  Terra Bella huren).

Tuinafval (alles behalve kweekgras) 

aan straatzijde op de hoop gooien, 

compost aan graszijde pakken. 

Hout/takken aan de zijkant leggen.

Snacklaantje Compost toevoegen, frambozen: 

10 scheuten per m selecteren en 

opbinden. Overige scheuten 

weghalen. Braam snoeien.

Onderhoud:

In maart en april zijn er de volgende klussen:
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notities uit
het vroege voorjaar

Viel je iets op in de tuin deze maanden?

Heb je nog bijzondere dieren gezien in de tuin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………

Hoe stond je border er deze maanden bij?

Welke planten bloeiden, hadden een mooi blad of structuur?

Was er veel werk in je border?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………
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kampioen slakkenpakker

EenEenEenEen egelvriendelijkeegelvriendelijkeegelvriendelijkeegelvriendelijke tuintuintuintuin::::

• Onder een stapels hout of bos

takken kan een egel een nest 

maken.

• In de composthoop vinden ze

slakken. Ze gebruiken hem 

soms als slaapplaats.

• Heggen maken de tuin

toegankelijk en geven

beschutting aan de egel: ze

mijden open veld.

• Egels houden van dichte

begroeiing en rommelhoekjes

met wilde planten en struiken

om tussen te kruipen.

StekelwaardighedenStekelwaardighedenStekelwaardighedenStekelwaardigheden::::

• Egels kunnen wel een paar uur

doodstil opgerold liggen, maar 

ze kunnen ook heel hard rennen

• Egels maken een hoop lawaai: 

ze snurken, snuiven, snuffelen

en smakken

• Een volwassen egel heeft wel

6000 stekels (en een klein

staartje).

• Egels leggen geen

voedselvoorraad aan voor de 

winter. Als ze af en toe 

wakker worden tijdens de 

winterslaap gaan ze op zoek

naar eten.

• Egels kunnen wel 40 slakken

per nacht eten!
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En En En En slakkenslakkenslakkenslakken houdenhoudenhoudenhouden ookookookook NIET van:NIET van:NIET van:NIET van:

• Duizendknoop (Persicaria amplexicaulis)

• Duizendblad (Achiliea millefolius) 

• Schildpadbloem (Penstamon)

• Akelei (Aquilegia)

• Kattenkruid (Nepeta)

• Wolfsmelk (Euphorbia)

• Ooievaarsbek (Geranium)

• Hosta tokudama



wat staat er in 
de border?
Kun je een plattegrondje tekenen van je border en aangeven 

welke planten waar staan? Wil je in de zomer de plattegrond 

nog eens aanvullen? Sommige planten verdwijnen na het 

voorjaar en maken plaats voor anderen. 

Voorjaar:Voorjaar:Voorjaar:Voorjaar: Zomer:Zomer:Zomer:Zomer:

1……………………………………        a………………………………………

2……………………………………        b………………………………………

3……………………………………        c………………………………………

4……………………………………        d………………………………………

5……………………………………        e………………………………………

6……………………………………        f………………………………………

7……………………………………        g………………………………………

8……………………………………        h………………………………………

9……………………………………        i………………………………………
16



mei juni

17



Agenda:

Er is een tuinwerkdag op 18 mei en op 15 juni

• Op 18 mei starten we met koffie. We gaan proberen van deze tuinwerkdag een 

kinderdag te maken. 

• Op 15 juni starten we met koffie en een tuinvergadering (11.00 uur) die wordt 

voorgezeten door Gerwin, en genotuleerd door Evelien. Speciaal deze maand 

bespreken we de financiën: afspraak over een eventuele tweede bijdege aan het 

tuinbudget op basis van de plannen.

Verder is er op 24 mei een notte italiano con pasta e pizza , waarop de pizza-oven wordt 

ingewijd.

Nieuwe plannen:

Dit is vooral de tijd om de plannen en projecten uit te voeren. Heb je nieuwe ideeën? 

Vooral inbrengen in de vergadering! Als het in de zomermaanden kan worden 

uitgevoerd: zelf graag mankracht organiseren. 

Borders:

In mei en juni kan het onkruid snel opkomen. Bijhouden is het beste en kost uiteindelijk 

het minste tijd. Bloeit er te weinig naar je zin, dan kunnen er wat nieuwe 

voorjaarsbloeiende vaste planten bijgezet worden. Vergeet deze nieuwe planten niet, 

maar houdt ze goed in de gaten. Geef water als het droog is, en let vooral ook op 

slakken, die jonge aanplant het lekkerst vinden. Wil je nieuwe planten planten, dan is 

juni de beste tijd vóór het te warm wordt.
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Onderhoud:

In mei en juni zijn er de volgende klussen:

Werkzaamheden op de Tuinwerkdag Wat kun je doen in eigen tijd? 

Bij twijfel even afstemmen met de 

trekker

Grasveld Zaaien, indien nog niet gedaan.

Maaischema afspreken.

In mei 2 keer maaien, in juni wekelijks 

maaien, onkruid trekken.

Schelpenpad Wieden, evt. nieuwe laag in juni.

Rand met gazon strak maken.

Wieden

Bomen, struiken en 

rozen

Juni: Klimroos, trosroos, sering en 

viburnum (na bloei) snoeien.

Hagen Voor 21 juni op een bewolkte dag snoeien. Bijhouden en invlechten.

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek

Eenjarige kruiden poten, stro onder de 

aardbeien leggen.

Wieden en slakken pakken.

Heuvel en zitje Paadjes maaien. Kweekgras wieden (in groenbak afvoeren), 

rond zitje wieden en slakken pakken.

Rotstuin Zomerbloeiende rotsplanten uitzoeken. Wieden

Meubilair Zo nodig in juni opknapbeurt.

Potager Zie pagina 9-10

Zandbak, klimboom

en glijbaan

Check klimboom. Sluiten  zandbak.

Composthoop Tuinafval ( alles behalve kweekgras)  aan 

straatzijde op de hoop gooien, compost 

aan graszijde pakken. Hout/takken aan de 

zijkant leggen.

Snacklaantje Eventueel bramen opbinden.
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notities uit
het late voorjaar

Viel je iets op in de tuin deze maanden?

Heb je nog bijzondere dieren gezien in de tuin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Hoe stond je border er deze maanden bij?

Welke planten bloeiden, hadden een mooi blad of structuur?

Was er veel werk in je border?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………
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juli augustus
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Agenda:

De laatste tuinwerkdag voor de zomer is op 13 juli. Er is geen vergadering, we starten 

met koffie. 

In de zomer willen we de pizza-oven voorzien van mozaïek. Op 6 en 13 juli wordt er 

een workshop gegeven om de fijne kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Alle 

zondagochtenden van de zomervakantie kan een nieuw stukje onder handen worden 

genomen. Edith, Nicolette en Yvonne organiseren hoe we samen een ontwerp maken 

en de uitvoering aanpakken. 

Op 31 augustus is er een high tea, waarbij de hulp van de kinderen wordt 

ingeschakeld.

Nieuwe plannen:

Afronding van projecten of zelf doorwerken.

Borders:

Blijf de border bijhouden door regelmatig te wieden. Je kunt uitgebloeide bloemen 

afknippen, dit geeft bij een aantal soorten een rijkere bloei. Bind hoge planten op als 

ze gaan hangen of bij regen plat gaan liggen. Van helleborus (kerstroos) moeten de 

dode bladeren 

weggehaald worden. 

In augustus is het goed najaarsbloeiers bij te mesten met organische mest. Je kunt 

voorjaarsplanten zoals vrouwenmantel nu terug knippen. Als het droog is kan het 

nodig zijn om extra water te geven door te sproeien. Verder kun je al zaden 

verzamelen voor volgend jaar. En natuurlijk slakken pakken…



Onderhoud:

In juli en augustus zijn er de volgende klussen:

Werkzaamheden op de tuinwerkdag Wat kun je doen in eigen tijd? 

Bij twijfel even afstemmen met de 

trekker

Grasveld Maaischema afspreken. Wekelijks maaien, bij warm weer ’s 

avonds. Sproeien bij droog weer.

Schelpenpad Wieden Wieden

Bomen, struiken en rozen Brem, rozen, viburnum; 2e snoei: 

lavendel 

Augustus: rozemarijn, boeren-jasmijn. 

Hagen Op bewolkte dagen bijsnoeien, lange 

twijgen invlechten.

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek

Uitgebloeide kruiden terugsnoeien. Wieden en slakken pakken.

Heuvel en zitje Paadjes maaien. Wieden en slakken pakken.

Rotstuin Wieden Wieden

Potager Zie pagina 9-10

Pizzaoven Mozaïek op zondagochtend

Wilgentenen, poorten en  

mededelingenbord 

Verouderde berichten uit het 

mededelingenbord halen.

Zandbak, klimboom en 

glijbaan

Check klimboom Sluiten zandbak

Composthoop Tuinafval (alles behalve kweekgras) 

aan straatzijde op de hoop gooien, 

compost aan graszijde pakken. 

Hout/takken aan de zijkant leggen.
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notities uit
de zomer

Viel je iets op in de tuin deze maanden?

Heb je nog bijzondere dieren gezien in de tuin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Hoe stond je border er deze maanden bij?

Welke planten bloeiden, hadden een mooi blad of structuur?

Was er veel werk in je border?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Wil je de plattegrond van je border op pagina 15 aanvullen

met de planten die na het voorjaar zijn verschenen?
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Agenda:

Er is een tuinwerkdag op 14 september, 12 oktober en op 9 november.

• Op 14 september starten we met koffie en een tuinvergadering (11.00-12.00 uur) 
die wordt voorgezeten door Jesse en genotuleerd door Han. De tuinwerkgroep 
bereidt de vergadering voor op 2 september. 

• Op 12 oktober starten we met koffie. Speciaal verzoek aan de kinderen om te 
helpen met bollenplanten.

• Op 9 november starten we met koffie en sluiten we de laatste tuinwerkdag van 
het jaar af met een borrel.

Op 6 september is het tuinfeest gepland. Het  feest staat in het teken van 10 jaar 
watertorenhof. 

Nieuwe plannen:
Afronding van projecten.

Borders:

In september kunnen weer heel goed vaste planten gepoot worden. Let weer op 
slakken en vergeet niet de nieuwe planten water te geven. Wied het onkruid indien 
nodig. Nu kunnen de bloembollen voor volgend jaar gepoot worden. Knip planten terug 
als ze uitgebloeid zijn en er slecht 
uitzien. Andere soorten hebben ook 
uitgebloeid een mooi beeld door hun 
zaaddozen, laat deze vooral staan!
Grote planten kunnen eind najaar 
gedeeld worden: de wortelkluit op-
graven, met een spade of handmatig 
scheuren, en verspreid terug poten.
Dit bevordert vaak de bloei het jaar 
erop. Om vaste planten tegen vorst 
te beschermen breng je een laag van 
afgevallen blad aan op de border, dit 
isoleert goed. Hopen bladeren zijn 
bovendien een fijne overwinterplek 
voor egels.
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Onderhoud:

In september, oktober en november zijn er de volgende  klussen:

Werkzaamheden op de tuinwerkdag Wat kun je doen in eigen tijd? 

Bij twijfel even afstemmen met de 

trekker

Grasveld Lelijke putten bijwerken. 

Maaischema afspreken.

Tweewekelijks tot maandelijks maaien 

in september-oktober, verticuteren, 

kalk toevoegen en gevallen blad 

verwijderen.

Schelpenpad Wieden Wieden (einde in zicht)

Bomen, struiken en rozen Appel en peer: najaarssnoei.

Hagen Na sept niet meer snoeien. Gaten 

dichten? Planten in nov-maart.

Na sept niet meer snoeien.

Kruidencirkel en 

aardbeiendriehoek

Wieden Wieden en slakken pakken.

Heuvel en zitje De hele heuvel maaien. Kweekgras wieden (in groenbak 

afvoeren), zitje wieden en slakken 

pakken.

Rotstuin Wieden en bollen poten. Wieden

Waterpomp Voor de vorst pomp verwijderen.

Meubilair September: meubilair oliën. Einde najaar de banken op bakstenen 

zetten.

Potager Zie pagina 9-10

Wilgentenen, poorten en 

mededelingenbord 

Check of er nieuwe wilgentenen 

gevlochten moeten worden.

Evt. opknappen hekken en poort.

Zandbak, klimboom en 

glijbaan

Sluiten zandbak.

Composthoop Oktober: composthoop omzetten en 

hout versnipperen (bij Terra Bella 

huren).

Tuinafval (alles behalve kweekgras) 

aan straatzijde op de hoop gooien, 

compost aan graszijde pakken. 

Hout/takken aan de zijkant leggen.

Snacklaantje Afgedragen takken zomerframboos 

afknippen.
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notities uit
de herfst

Viel je iets op in de tuin deze maanden?

Heb je nog bijzondere dieren gezien in de tuin?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Hoe stond je border er deze maanden bij?

Welke planten bloeiden, hadden een mooi blad of structuur?

Was er veel werk in je border?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………
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afspraken
Samen verantwoordelijk voor de watertorenhof

De watertorenhof is mandelig gebied. Mandeligheid is een juridische term voor 

collectief eigendom van een stuk grond. We hebben bij de aankoop van de grond onder 

onze woning (privé eigendom) ook per huishouden een stuk grond van 55m2 in 

collectief eigendom gekocht. In de Watertorenhof zijn we op die manier met elf 

huishoudens en KleurrijkWonen (voor zeven huishoudens) gezamenlijk eigenaar van 

één kadastraal perceel: onze gezamenlijke tuin. Het collectief eigendom maakt dat we 

samen verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer van onze gezamenlijke 

tuin. 

In 2003 is er op basis van wensen en gesprekken een ontwerp gemaakt waarmee de 

bewoners akkoord zijn gegaan. Nadat we in de hof zijn komen wonen hebben we stap 

voor stap de tuin volgens dat ontwerp ingericht. Het ontwerp was wel sturend maar 

niet in beton gegoten, en niet in groot detail uitgewerkt. We hebben afgesproken om 

gaande de rit besluiten te kunnen nemen over detailontwerpen of over het wijzigen van 

het ontwerp als de wensen en behoeften veranderen. 

Om de tuin te beheren hebben we afspraken gemaakt over een jaarlijks vast te stellen 

beheerbudget en over tuinwerkdagen en -avonden. Om ook samen van de tuin te 

genieten zijn daar ‘culturele’ activiteiten bij gekomen. De werkdagen beginnen we vaak 

met een bijeenkomst waarin we gezamenlijk wensen kunnen bespreken en besluiten 

kunnen nemen over de tuin. De tuinwerkgroep bereidt de bijeenkomsten voor en zorgt 

voor een verslag. De tuinwerkgroep zorgt ook voor een globaal jaarplan en 

tuinkalender.

Het streven is dat de tuin leuk

is voor iedereen en ons bindt. 

Om de drie jaar evalueren we 

de tuin, wensbeeld en inzet. 

De volgende evaluatie vindt 

dan plaats in 2016.
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Borders

De afspraak is dat de borders worden onderhouden door de bewoners van de 

aangrenzende tuin. 

De overgang met de eigen tuin wordt gemarkeerd door een gemengde haag. Ieder mag 

zelf beslissen hoe hoog of laag die haag wordt. 

Door de border loopt een (al dan niet gedeeld) pad van de eigen tuin naar het 

middengebied. Beplanting wordt betaald uit het budget voor de mandelige tuin. 

Wanneer je de border wil aanpassen dan stem je je wensen af met de tuinwerkgroep, 

en - als ze erg ingrijpend zijn voor het totaalbeeld – worden ze besproken in de 

tuinvergadering.

Wanneer het niet lukt om de border die aan jouw tuin grens bij te houden, dan vraag je 

hulp aan andere bewoners of iemand van de tuinwerkgroep.

Nieuwe plannen

De afspraak is dat iedereen ideeën en plannen voor de tuin mag inbrengen. Ideaal zou 

zijn dat de plannen 2 weken voor de vergaderingen worden rondgestuurd naar 

iedereen. Zo mogelijk al met een ontwerpje en een idee van de kosten. Je kunt als je 

daar behoefte aan hebt een van de tuingroepleden vragen om eens mee te denken. 

Besluitvorming op het plan is als volgt: als er geen bezwaar is, is het akkoord. De 

mening van aan het plan grenzende huishoudens telt extra. Als het idee is ingebracht in 

de vergadering is er tot een week na het verslag gelegenheid om alsnog te reageren 

voor de huishoudens die niet aanwezig konden zijn.

Beheer

Onderhoud je border zoveel mogelijk in eigen tijd / tuinwerkavonden, zodat er tijdens 

de tuinwerkdagen vooral veel handen zijn voor het middengebied. Er is een aantal 

mensen speciaal verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde onderdelen uit de 

tuin. Zij zijn genoemd in de schema’s.

Tuinwerkgroep

De tuinwerkgroep bestaat uit: Ankie, Jesse, Ida, Niek, Evelien en Ella. Voorzitter van de 

tuinvergaderingen is afwisselend  Gerwin, Jesse, Joris of Ida en notulist afwisselend  

Nicolette, Ella, Evelien of Han. De notulen van de tuinvergadering worden afgesloten 

met een actielijst. 
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het tuinontwerp



Dit is de tuinkalender van de Watertorenhof
Je vindt hier in vijf perioden beschreven wat onze tuin aan onderhoud 

vraagt: wat doen we in op de tuinwerkdagen en wat kun je zelf aanpakken?

Ook beschrijven we de afspraken over de gezamenlijke tuin. En er is een 

lijstje met namen van mensen die zich hebben verbonden aan een deel van 

de tuin en bij wie je zo nodig te rade kan gaan.  

Zie de kalender als uitnodiging om met nieuwe ogen naar de tuin te kijken. 

We zijn benieuwd naar alle observaties!


