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Geachte	medetuinders,	

Het	is	nu	al	een	bewogen	jaar.	Het	begin	was	winderig	en	nat,	daarna	hebben	we	eigenlijk	een	
prach:g	voorjaar	gehad	maar	wel	een	beetje	te	droog.	Elk	seizoen	hee>	zo	zijn	leuke	en	minder	leuke	
kanten.	

We	hebben	een	storm	gehad,	omgewaaide	huisjes,	zelfs	een	kas	met	alle	ramen	eruit.		

	

Zelfs	het	dak	van	het	mesthok	was	eraf	gewaaid.	Op	de	jaarvergadering,	die	gelukkig	weer	in	de	
Konkelboet	gehouden	werd,	is	unaniem	besloten	om	het	te	laten	herbouwen	gezamenlijk	met	de	
kinderboerderij	die	beloofd	hee>	om	schone	mest	aan	te	leveren.	

Nadat	de	storm	was	gaan	liggen	kregen	we	het	volgende	probleem,	vandalisme.	Op	een	nacht	van	
zaterdag	op	zondag	zijn	er	mensen	langs	het	spoor	gaan	lopen	die	in	diverse	kassen	de	ramen	hebben	
ingegooid.	Dit	was	voor	verschillende	tuinders	een	vreselijke	ervaring.	Gelukkig	is	dit	door	enorme	
goede	vrijwilligers	opgelost.	Het	glas	is	aangescha>	en	opgehaald	in	Berkel	en	Rodenrijs	en	het	is	
geplaatst	dat	echt	geen	makkelijke	klus	is.	Nogmaals	dank	voor	al	het	fantas:sche		werk!!!!	

Mocht	zoiets	nog	een	keer	gebeuren	is	het	belangrijk	dat	de	tuinder	zelf	aangi>e	doet	met	zijn	Digid	
op	de	site	van	de	poli:e.	

De	lentedag	komt	eraan	en	dat	is	een	enorm	leuke	happening.	Deze	wordt	gehouden	op	2e	
pinksterdag	op	6	juni.	Diverse	vrijwilligers	zijn	al	druk	bezig	om	planten	op	te	kweken	voor	die	dag.	Er	
wordt	ook	voor	de	kinderen	wat	georganiseerd.	Geef	dit	door	aan	familie	en	vrienden	zodat	er	een	
grote	opkomst	is.	

Geniet	van	de	komende	zomer.	

Alex	Langendijk,	voorziOer.	





 
Last van Naaktslakken ?

Een zachte winter en nat voorjaar zorgen voor meer slakken die schade aan planten kunnen  
veroorzaken. Naaktslakken hebben geen huis om zich terug te trekken, waardoor ze vooral in de 
nacht actief zijn. Dat maakt ze al lastiger aan te pakken. Vooral kleine planten met zachte bladeren 
als hosta’s en dahlia’s zijn hun favoriet. 

Je kunt ze te lijf gaan door de tuin met aaltjes te begieten: kleine wormpjes die de slak infecteren. 
Ook zijn er korrels te koop die je regelmatig om naaktslakgevoelige planten heen strooit.  
Houtsnippers en steentjes om de betreffende planten heen maakt het voor de slak lastiger te  
bereiken, al houdt het hem uiteindelijk niet tegen.  
Ruim afgevallen blaadjes meteen op zodat ze niet verleidelijk voor het beestje zijn. Controleer ook 
regelmatig bloembakken waar ze zich graag onder verschuilen.

      -----

Zaterdagwerk:

De spelregels:
• Kom op tijd, 08.45 uur in de kantine
• Als u echt niet kunt, meldt u zich tijdig af, minimaal 14 dagen voor de geplande 
datum bij Piet Vos 06-22967915

Met elkaar maken we er een mooi complex van!
De tuincommissie.





 

Openingstijden tuinwinkel 2022.

01 april tot 30 september 2022

maandag     14.00 tot 16.00  uur
dinsdag     14.00 tot 16.00  uur
woensdag      14.00 tot 16.00  uur
donderdag     14.00 tot 16.00  uur
vrijdag     14.00 tot 16.00  uur
vrijdagavond*    19.00 tot 21.00  uur
zaterdag     08.00 tot 12.00 uur
zondag     indien verkoper aanwezig

* vrijdagavond voorlopig als proef op de 1e en 2e vrijdagavond van de maand.

Op zaterdagen als er zaterdagwerkers zijn, dan open tot 13.00 uur.



                        PRIJSLIJST TUINWINKEL 2022

Meststoffen  Per kilo    Prijs in euro

Aardbeien mest  1     1.50
Bloedmeel   25     41.25 
Bloedmeel   1.5     2.75
Beendermeel   25     36.50
Beendermeel   2     2.95
Dolocal (poederkalk)  25     8.50
Dolocal (poederkalk)  2.5     0.95
Dologran (korrelkalk)  25     9.50
Dologran (korrelkalk)  2.5     1.25
Fertisol 4+3+3   25     13.75
Fertisol   2.5     1.50
Kieseriet   25     15.50
Kieseriet   2.5     1.75
Koemest korrel  25     16.50
Koemest korrel  10     8.50
Lavameel   20     18.50
Lavameel   2.5     2.95
Patent kali   25     14.50
Patent kali   2.5     1.75
Overige MESTstoffen op aanvraag

Potgrond Producten Per zak

Bio Potgrond   15 Ltr     3.95
Bio Potgrond   45 Ltr     8.75
Brill Potgrond Universeel 45 Ltr     3.75
Tuinturf   70 Ltr     7.75
Zaai / Stekgrond  15 Ltr     3.75
Zaai / Stekgrond  45 Ltr     7.25
Cocos potgrond  40 Ltr     6.75
Potgrond witte zak  45 Ltr    4 voor 12.50 
Overige soorten GROND prijs op aanvraag

Diverse tuinbenodigdheden 
 
Bamboestokken  270 cm lang    1.50
Glas t.b.v kas   1.65 x 0.73    12.50 
Klimnet Komkommer  per mtr     2.00
Tuinnet   6 mtr breed per m1   4.25
Temperzon   blik 750 cc    op aanvraag
Vliesdoek   1.80 mtr breed per meter  1.25
Vliesdoek   6 mtr breed per meter   1.25
Vliesdoek   12 mtr breed per meter  2.25
Overige soorten doek / gaas prijs op aanvraag



Laat de poort niet open staan !
Doe hem dicht !

Gister stond er een (buitenlandse) man voor de poort die er uit wilde. Hij sprak heel slecht  
Nederlands, waardoor het gesprek moeizaam verliep.
Ik vroeg of hij geen sleutel had.  Nee, dus.
Hoe bent u dan binnen gekomen?
De poort stond open en ik wilde wilde wat genieten van de zon, was het weinig zeggende  
antwoord.
Ik heb zijn fietstassen gecontroleerd en die waren leeg, waarna ik hem de gelegenheid gaf om naar 
buiten te gaan.
 
Toch weer een reden om de poort te allen tijde te sluiten!



Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 2-4-2022

Aanwezig: Gerrit Struijk (voorzitter tot punt 9 van de agenda), Alex Langendijk (voorzitter vanaf 
punt 9, mits hij door de ALV wordt verkozen), Jan Valkering (secretaris), Nathalie Peters (pen-
ningmeester), Bert van Dok (alg. lid), Harjen Baas (alg. lid) en 30 leden. 

1. Hoewel Alex Langendijk door het bestuur is benoemd tot nieuwe voorzitter zal Gerrit voorzitten 
tot agendapunt 9, wanneer de nieuwe voorzitter ook door de ALV wordt verkozen. Hierdoor kan 
Gerrit Struik in deze ALV het beleid onder zijn voorzitterschap van de afgelopen periode  
verdedigen. 
Hij memoreert de roerige beginperiode 8 jaar geleden na het opstappen van het vorige bestuur, 
de problemen rond de asbestverwijdering van de daken van de schuur en winkel en de problemen 
t.g.v. corona. Daarnaast zijn er mooie dingen gedaan en is er sprake van een bloeiende vereniging 
met enthousiaste vrijwilligers en een grote animo voor de tuinen, gezien de wachtlijst.
Hij bedankt allen met wie hij heeft samengewerkt en de vrijwilligers voor hun inzet en coöperatie 
en neemt met een goed gevoel afscheid van het voorzitterschap, ook omdat er een goede jongere 
kandidaat is, die de taak gaat overnemen.
Dit gezegd hebbende opent hij de vergadering om 10.10u. 

2. Ingekomen en uitgaande post:
Er zijn 6 afmeldingen voor de vergadering binnengekomen via de mailbox. Enkelen vonden, met 
de coronapandemie in het achterhoofd, de kantine als vergaderruimte niet geschikt.
Iedereen heeft per mail een herinnering aan zijn tuinbeurt gekregen. De secretaris verzoekt  
iedereen, die wil corresponderen over zijn zaterdagbeurt, zich te wenden tot de vrijwilliger van de 
zaterdagdienst, Piet Vos.
Bij het secretariaat komen per mail regelmatig de verzoeken binnen om een tuin te huren.
Een lid verzocht om plaatsing van een glasbak na een storm. Het bestuur is van mening dat ieder 
het glas zelf moet afvoeren. In geval van calamiteiten kan een container voor centrale inzameling 
worden geplaatst.
Er is bericht over de paddenpoel, het vrijgekomen zand voor ophoging van tuinen, en er zijn en-
kele nieuwsbrieven rondgestuurd. 

3. Mededelingen:
Het dak van het mesthok is bij de laatste storm bezweken en dient om milieutechnische  
redenen te worden hersteld. Kosten ca €800,-. Het Kossen Leijenfonds bekostigt daarvan de helft 
op voorwaarde dat de tuinvereniging de andere helft van de kosten voor zijn rekening neemt, een 
eenmalige investering. Er zijn echter klachten over de kwaliteit van de mest: het bevat naast  
houtsnippers ook gemalen geplastificeerde en verlijmde keukenpanelen, materiaal dat in de  
stallen als onderlaag dient. Het bestuur wil dit niet op de tuin hebben.  
 
Dat kan, maar dat kost de kinderboerderij €400,- per jaar aan schoon materiaal. Zij wil dat doen 
als de vereniging daarvan €200,- voor zijn rekening neemt, een jaarlijkse uitgavepost.  
De vergadering besluit daarover positief, omdat er veel mensen gebruik maken van de  
mestberging en omdat een goede relatie met de kinderboerderij van belang wordt geacht. 

De afgelopen periode is er inbraak gepleegd in de kantine en zijn meerdere tuinders door  
dieven en vandalisten bezocht. De politie verzoekt de gedupeerden om dit digitaal te melden 
onder vermelding van het dossiernummer dat de vereniging heeft gekregen. De vereniging kan 
hierin verder niets betekenen.
Binnenkort kunnen de leden een mail verwachten over de aanpak van de overlast door  
veenmollen. Wie daaraan wil meedoen, kan dat dan te kennen geven.  



4. Notulen 25-9-2021:
Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen. Daarmee worden de notulen goedgekeurd. 

5. Verslag van de secretaris:
Tussentijds is door het bestuur Alex Langendijk tot nieuwe voorzitter gekozen en daarnaast is 
Harjen Baas als algemeen lid toegetreden tot het bestuur. Daarmee bestaat het bestuur weer uit 5 
personen. Volgens de statuten moeten ieder jaar 2 bestuursleden aftreden.  
Vanwege de tussentijdse veranderingen is eenmalig afgestapt van deze statutaire procedure.
Het bestuur heeft besloten het Konkelboek aan iedereen persoonlijk te mailen.  
Het staat weliswaar op de site, maar dat ontgaat veel leden, zo is de indruk van het bestuur.
Het 5-jarenplan staat weer op de agenda. De leden kunnen invloed uitoefenen op de invulling 
daarvan, door te melden als ze ideeën hebben voor verbeteringen van de algemene voorzieningen.
De Kamer van Koophandel heeft de vereniging verzocht de bestuurders in te schrijven in het 
UBO-register.  
Daarin wordt aangegeven, wie verantwoordelijkheid draagt binnen bedrijf, stichting of vereniging 
en in hoeverre er sprake is van financiële belangen of bestuurlijke invloed.
De leden is een paar maal per mail gevraagd om zich te melden, als men een reanimatiecursus 
zou willen doen. Dat heeft 2 kandidaten opgeleverd. De vergadering heeft de indruk, dat er meer 
mensen zijn, die dat wel willen of kunnen. Joop Vlaming biedt zich aan om dat te inventariseren.
Het bestuur heeft de afgelopen 6 maanden 4x vergaderd. De belangrijke onderwerpen en  
besluiten zijn per mail of in nieuwsbrieven met de leden gedeeld. 

6. Het jaarverslag van de penningmeester.
Nathalie geeft aan dat de financiële stukken 2021 later dan andere jaren zijn verstuurd. De re-
den daarvoor is, dat vanwege Corona de vorige ALV was uitgesteld naar eind september 2021.
Dat houdt in dat ze i.p.v. normaal per 1 april nu pas op 1 oktober kon starten met het verwerken 
van de gegevens (vanaf 1 januari 2021) in het boekhoudprogramma. Tegelijkertijd waren er in die 
periode veel leden-/tuinmutaties en moesten de facturen 2022 aangemaakt worden.
Het afgelopen jaar zijn de 2 vriezers in de Konkelboet te vervangen na ruim 20 jaar dienst. Door 
de opbrengst van de zonnepanelen hadden we onlangs op de jaarafrekening maar een gebruik van 
205 KWH. Voordat de zonnepanelen geplaatst waren zat het gemiddelde jaarverbruik op circa 
5000 KWH, dat houdt in dat de maandelijkse voorschotnota is gedaald van € 115.00 naar € 37.00
Een vraag uit de vergadering is: Waar komt het verschil van €5600,- in liquide middelen t.o.v. 
2020 vandaan? Verklaring is o.a. de aanschaf van koelkasten, de aanbouw aan de bestaande ber-
ging en de inkoop van materialen voor de winkel. 
De penningmeester geeft aan dat ze, desgewenst, na de vergadering (maar ook gedurende het 
lopende jaar) bereikbaar is voor beantwoording van vragen. 

7. Verslag van de kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. Lӧffler en dhr. Visser, heeft de stukken bekeken 
en ze goedgekeurd. Daarmee is de penningmeester gedechargeerd. De commissie wordt bedankt 
voor haar inspanningen. Mevr. Lӧffler neemt volgend jaar weer plaats in kascontrolecommissie 
2022. Dhr. Nam Ha is de tweede persoon. Als reserve meldt zich dhr. Chuan Ha.

8. Verslag van de tuincommissie
Bert licht het verslag toe, dat aan de leden is toegestuurd als bijlage bij de uitnodiging.
Het probleem van de natte tuinen is aangepakt door het uitgraven van een paddenpoel op een van 
de tuinen. Er zal voor de beveiliging nog een hek omheen worden geplaatst.  
Het komende jaar moet uitwijzen of dit een goede aanpak is en of het op andere plekken kan  
worden toegepast. Hr. Baalbergen meldt dat zijn tuin ook langdurig blank heeft gestaan en dat 
zijn tuin en de grasstrook naast zijn tuin laag liggen. Het water kan niet weg. Hem wordt  
geadviseerd het probleem met de tuincommissie op te nemen.



 
Hr. Visser adviseert om de padddenpoel te laten afwateren naar de sloot. Mevr. Lӧffler heeft drai-
nagebuizen ingegraven en vraagt naar geschikt afdekkingsmateriaal. Haar buurman biedt zich aan 
om samen deze zaak op te lossen. De tuincommissie meldt, dat het jaarlijks doorspuiten van de 
buizen noodzakelijk is om verstoppingen te voorkomen.
Het graven van greppels wordt eveneens als oplossing gesuggereerd. Deze suggestie wordt  
meegenomen, eventueel uit te voeren door de zaterdagploeg. Dan zou de vereniging aanleg en 
onderhoud op zich kunnen nemen. Hr. Zuurbier stelt voor om natte tuinen te gunnen aan “stevige 
ruggen”. Bewerken van natte tuinen vraagt nogal forse fysieke inspanning 

Er staan op dit moment 17 mensen op de wachtlijst.
Verschillende leden hebben last van de exotische rivierkreeft. Deze graaft flinke gaten, heeft geen 
natuurlijke vijanden en is niet te bestrijden.
Bij vernielingen door stenen gooiende baldadige jeugd is flinke schade aangericht aan de kas van 
een lid, dat aan de spoorzijde zijn tuin heeft. De commissie buigt zich over de vergoeding van de 
deel van de schade. Het helpt, als leden bij dergelijke schade niet alleen contact opnemen met 
politie en ProRail, maar ook de gemeente op de hoogte stellen van het feit, dat mensen langs de 
spoorlijn lopen. Die kan handhavers inzetten. 

Voor nieuwe tuinders zal de borg worden gesteld op €1,- per m2 ingaande 1-1-2023. Veel leden 
vinden dat een forse verhoging. De commissie rechtvaardigt dit door te wijzen op de hoge kosten, 
die in het verleden moesten worden gemaakt bij het opruimen van vervuilde tuinen.  Kosten, die 
niet verhaald konden worden op het ex-lid. De roep om strengere handhaving van het  
huishoudelijk reglement klinkt. Diverse aanwezige leden vinden overigens, dat ons complex er 
prima verzorgd uitziet in vergelijking met andere volkstuinverenigingen. 

Bert meldt de werkzaamheden van de stroomgroep, die de ondergrondse leidingen en contactdo-
zen aan het Bijenpad vervangt, wat later ook aan het Egelpad gaat gebeuren. Veel storingen wor-
den volgens André Knol veroorzaakt door halfvergane stroomdozen, soms aangelegd door indivi-
duele tuinders. De stroomgroep, bestaande uit André Knol, Rob Vrieze en Jos Olijhoek wordt met 
een applaus bedankt voor hun inspanningen.
Er zal streng worden gelet op het aardappelareaal. Pootaardappelen dienen via de winkel te  
worden aangeschaft. Als dat niet het geval is, moet men aantonen, welke pootaardappel is  
aangekocht (de resistentie voor Phytophtora moet voldoende zijn) en er moet een NAK-keurmerk 
worden getoond aan de vrijwilligers van de tuinwinkel. Illegale aanplant wordt verwijderd. Over 
het assortiment houden Harjen en Peter Visser contact.  

9. Bestuursverkiezing.
De stemming is schriftelijk en Harjen Baas wordt met algemene stemmen verkozen tot algemeen 
lid. Daarna volgt de verkiezing tot voorzitter van Alex Langendijk. Ook hij wordt met algemene 
stemmen verkozen. Op beide kandidaten zijn 30 stemmen uitgebracht. Gerrit Struik overhandigt 
de voorzittershamer aan Alex en wenst hem veel succes. Bert bedankt Gerrit namens de  
vereniging voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen jaren en overhandigt hem een bos 
bloemen met een envelop. 

10. Voor de rondvraag zijn geen vragen van tevoren ingediend en geen van de leden heeft vragen 
over de agendapunten.

11. De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur.



 De veenmol.

Deze insecten leven in humusrijke en van veel voedsel voorziene grond.  
Ze komen in heel Nederland voor. Vooral in moestuinen kunnen ze zich te goed doen aan allerlei 
ander ongedierte zoals oorwormen, kevers, rupsen, ritnaalden, engerlingen en vlinderpoppen. 

Voor de bestrijding van deze insecten zijn de veenmollen prima. Echter, in een moestuin woelen 
ze jonge planten omver en doen zich tegoed aan het wortelgestel. De veenmol kan dus veel schade 
geven, ondanks dat hij andere insecten opeet. 
 
Het zal niet een echte plaag worden voor een tuinder, het is gewoon een lastig beestje.
Heb je veenmollen in je moestuin, probeer dan zo diervriendelijk te bestrijden. Bedenk bij jezelf 
dat de veenmol een insect is wat anderen, veel meer schadelijke insecten opruimt. Gebruik dus 
nooit slakkenkorrels, insecticiden of verlopen olie wanneer er veenmollen in je moestuin zitten. 

De veenmol heeft graag een losgewerkte, vochtige grondstructuur met veel biomassa daarin ver-
werkt. Het onderspitten van grote hoeveelheden plantenafval trekt veenmollen aan.
De gewone mol lust graag veenmollen. Mollen bestrijden is dus geen goed idee.



Bestrijding van de veenmol.

Nematoden (aaltjes). 
De aaltjes zijn de natuurlijke vijand van de veenmol en zij dringen de veenmol binnen en leiden 
tot de dood van de beesten. Zij verspreiden de aaltjes, waardoor ook anderen exemplaren worden 
besmet. Met name jonge exemplaren zijn gevoelig voor deze vorm van bestrijding. Hiermee is de 
afgelopen 2 jaar op beperkte schaal ervaring opgedaan door 15 medetuinders.  
 
De meningen over de effectiviteit zijn verdeeld. Enkele leden hebben een positieve ervaring, de 
meesten merkten geen verschil. De manier van bestrijden luistert heel nauw (zie hieronder) en de 
effectiviteit van de bestrijding hangt voor een groot deel daarvan af. De vraag is of de bestrijding 
op grotere schaal nodig is, en of de vereniging dat moet organiseren en bekostigen.  
Het zou kunnen zijn, dat de besmette veenmol zich ook over andere tuinen verspreidt en er dus 
een olievlekwerking plaatsvindt. Dan zou de aangrenzende tuinder er ook profijt van hebben. 
Andersom kan ook: Er vindt een invasie plaats van gezonde dieren vanuit tuinen, die niet aan 
bestrijding hebben gedaan. De handelwijze is als volgt:
 - Veenmollen zijn actief vanaf eind april. Bestrijding vindt plaats in de maanden mei 
en juni.
 - Per 100 m2 zijn 50.000.000 aaltjes nodig. De houdbaarheid is ca 2 maanden bij 
bewaring in het donker bij 2-6 gr (koelkast).
 - Neem 1 emmer van 10 liter. Los daarin de nematoden op. Wacht 5 minuten, roer 
daarna nog een keer en neem 1 liter van het mengsel. Giet die oplossing in de gieter en doe er 9 
liter water bij. Daarmee kan je 10 m2 grond besproeien
 - De grondtemperatuur moet minimaal 13 gr zijn en de grond moet vochtig zijn. De 
grond moet gedurende 14 dagen vochtig worden gehouden.
 - De nematoden dringen de veenmol binnen. De geïnfecteerde veenmol verspreidt 
automatisch de nematoden verder over zijn leefomgeving.
 - Vooral de jonge veenmol is bevattelijk voor aantasting van de nematoden.
Andere bestrijdingsmethoden, gevonden op het internet en geprobeerd door leden van onze tuin-
vereniging:
 - Glazen potjes in de grond graven. De randen rond het potje schuin afgraven, plank 
of tegel erover plaatsen. De gevangen veenmollen kunnen niet uit het potje kruipen.  
Op ons tuincomplex verschillende malen uitgeprobeerd. Er kunnen met deze methode flink wat 
veenmollen worden gevangen.
De volgende tips komen van internet en zijn naar mijn weten niet op ons tuincomplex toegepast:
 - Wortelgewassen en aardappelen zijn geliefd bij de veenmol. Tip: halve aardappel 
ingraven, dat trekt veenmollen aan. Na het opgraven de veenmol verwijderen. 
 - Een beschoeiing van hout of plastic platen 20 cm ingraven rond het plantbed. Dan 
kan de veenmol er niet bijkomen. De grond binnen de beschoeiing moet dan wel vrij zijn van 
veenmollen.
 - Een mengsel van 2 lepels afwasmiddel op 5 liter water over de gangen sproeien. De 
veenmol zou dan naar boven komen en makkelijk te vangen zijn. 
 - Veenmollen hebben een hekel aan de geur van narcissen. Die kunnen in het najaar 
worden geplant op plaatsen waar knol- en wortelgewassen komen te staan.

Nagekomen bericht van de tuinwinkel:
Beste medetuinder(-ster),

Vanwege de geringe belangstelling voor de bestrijding van de veenmol d.m.v. nematoden, is er 
geen voordeel te behalen met gemeenschappelijke aanschaf door de tuinwinkel. U kunt de nema-
todes uiterard zelf wel bestellen via de site van Biopol. 



Een mol in je tuin?

Bespaar jezelf en de mol een hoop ellende en lees dit eens.

Al sinds mensen siertuinen hebben wordt de mol vervloekt.
Al die hopen in het grasveld.
Mensen zijn weinig tolerant als het om mollen gaat.
Maar slechts weinigen weten iets over die mol, en snappen dat het verwijderen van de mol alleen 
maar zorgt voor meer ellende.

Het is duidelijk, die mol moet je gewoon laten zitten !!!
Als ze hun gangenstelsel in orde maken krijg je molshopen en ja, die zijn niet heel prettig.
Is het echt zo erg?
Je harkt de hoop uit en na de eerstvolgende regenbui zie je er niets meer van.  
Én, wilde bloemenzaadjes op strooien.

Wat je misschien niet wist is dat die molshopen van tijdelijke aard zijn.
Als de mol klaar is met zijn huis inrichten, dan stopt het ontstaan van molshopen.
En dan heb je alleen nog maar voordelen van die mol.
De mollengangen zorgen voor betere drainage van de tuin.
Water kan makkelijker weg, ook na een hoosbui. Hij houdt namelijk de grond luchtig en los.
Ook een voordeel voor heel veel planten.

Mollen eten niet alleen wormen.
Ze eten ook die beestjes die de wortels van jouw planten aantasten.
Een heel groot voordeel.
Mollen doen aan grondverbetering, want door zijn gegraaf mixt hij de humus uit de bovenlaag 
met de diepere aarde.
Dit is ook een groot voordeel voor de planten.
Mollen zijn erg territoriaal.

Er zal er dus altijd maar 1 zijn, buiten de tijd dat ze eventueel een nest hebben.
Als zijn gangenstelsel klaar is, zal hij geen molshopen meer maken, behalve misschien af en toe 
eentje voor onderhoud.
Je doet er goed aan om dat even uit te zitten, want wat gebeurt er als je de mol gaat verjagen, of 
gaat doodmaken?

Zo’n verlaten gangenstelsel zal heel snel weer bewoond worden door een nieuwe mol.
En wat gaat die mol doen?
Nieuwe gangen graven, dus heb je dan weer meer molshopen!
Dus doe jezelf een plezier, laat die mol zijn ding doen en verjaag of vermoord hem niet.
Voor je eigen gemoedsrust en het behoud van je tuin.



Courgette.

De courgette is de vrucht van een courgetteplant. In de courgette zitten allemaal kleine pitjes, de 
zaadjes. Als je een pitje uit de courgette zaait, gaat het ontkiemen. De worteltjes groeien de grond 
in en een stengeltje strekt zich uit boven de grond. Aan het stengeltje komen bovenaan twee kleine 
blaadjes. Daarna komen er steeds meer blaadjes. Die worden groter en groter. Ook de plant groeit 
steeds verder. Tenslotte komen er bloemknoppen. Die gaan open en vormen grote gele bloemen. 

De courgette heeft twee soorten bloemen. Bloemen met alleen een stamper zijn vrouwelijke  
bloemen. In het hart van de vrouwelijke bloem zie je de bovenkant van de stamper, twee ronde 
gele bolletjes. Dat noem je de stempel. Dit is een mannelijke bloem, daarin zie je de meeldraden. 
Hier zijn de meeldraden nog niet rijp. Rijpe meeldraden barsten open en het stuifmeel komt naar 
buiten. Sterk vergroot zie je dat het stuifmeel uit allemaal bolletjes bestaat. Nog sterker vergroot 
ziet zo een bolletje er zo uit. Deze hommel haalt nectar uit een mannelijke bloem. Terwijl hij rond 
kruipt komen er stuifmeelkorrels op zijn rug. Vol stuifmeel vliegt hij naar een vrouwelijke bloem. 
Daar zoekt hij ook nectar. Een deel van het stuifmeel tussen zijn haartjes kleeft vast aan de  
stempel. De bloem wordt bestoven. 

Courgettes groeien in Nederland meestal in kassen omdat ze eigenlijk thuis horen in warme lan-
den. In deze kas zijn niet genoeg insecten die de bloemen kunnen bestuiven, daarom helpt de  
kweker een handje mee. Hij brengt met een kwastje stuifmeel uit de mannelijke bloemen op de 
stamper van de vrouwelijke bloem. Zo zijn de bloemen bestoven en kunnen er vruchten, de  
courgettes gaan groeien. Dit is een vrouwelijke bloem, sterk vergroot. Uit elke stuifmeel korrel 
groeit een buisje naar een eicel. Uit de eicellen ontstaan nu zaadjes en de vrucht kan gaan groeien. 
de mannelijke bloemen hebben nu geen nut meer, ze verwelken. De gele bloemblaadjes van de 
vrouwelijke bloem verwelken ook. Maar de vrucht groeit verder. Terwijl de vrucht groter en groter 
wordt, verschrompelt, de rest van de bloem. Alleen nog maar een restje aan de top van de vrucht 
herinnert aan de bloem. Na een tijdje is de courgette rijp en kan geoogst worden.


