Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen
Heel voorzichtig start het voorjaar, maar het ziet er naar uit dat we nog even op warmer weer
moeten wachten. Een groot verschil met vorig jaar; rond deze tijd stond toen alles er al
helemaal groen bij. Maar vroeg of laat gaan we weer genieten van warmer weer en ontploft
de natuur. Hou het in de gaten en zorg dat “het onkruid je niet boven het hoofd groeit!”
INHOUD:
-

Gedroogde reukloze koemest te koop
Tuincontrole, zaterdag 15 mei
Zaden, plantjes en stekjes ruildag, zaterdag 1 mei 12:00 tot 15:00
Bouwvergunningen
Toegang tuinen voor aanhangers
Afval
Weggenomen tegels
Vrijwilligersdag
Mogelijk overlast DiffDanceCentre
Verenigingstuin “de Kweektuin”
Natuurwerkgroep

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl
Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/
Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte van
klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling info, belangrijke meldingen en
ruilen/weggeven van tuinmateriaal uitgewisseld.
Meld je aan bij de verenigingstuin (de kweektuin) groeps-whatsapp:
(https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi) Zo blijf je op de hoogte van
klusjes, beschikbare planten en groenten en de dagen dat ze uitgedeeld worden.
AGENDA
Vrijwilligersdag

zaterdag 24 april

Zaden en stekjes ruildag

zaterdag 1 mei van 12:00 tot 15:00

Tuincontrole

zaterdag 15 mei

GEDROOGDE REUKLOZE KOEMEST
De compostdagen op 13 en 14 maart zijn goed verlopen. Er is nog wat gedroogde reukvrije
koemest over. Deze kost 5 euro per kruiwagen. Een kruiwagen is voldoende voor 1 tot 1,5

are. Als je ook gedroogde reukvrije koemest wilt, stuur dan een mailtje naar
info@aatuinen.nl.
Gedroogde koemestkorrels hebben een hoog organisch stofgehalte. Door het
toevoegen van organische stof aan de grond verbetert de vochtkarakteristiek, de
bodembeluchting, het bodemleven en de bewerkbaarheid. De organische
bemesting verhoogt het aantal macro- en micro-organismen in de grond. Deze
organismen spelen een belangrijke rol bij het afbraakproces in de grond.
Koemestkorrels zijn in een zekere mate geconcentreerd. Dit betekent dat de gift
nauwkeurig komt. Onzorgvuldige toepassing kan leiden tot schade dat zich uit in
verbrandingsverschijnselen. Maximaal 1 kruiwagen per are.
Eigenschappen:
10% stikstof (N) waarvan 5% organisch gebonden stikstof en 5% ureumstikstof
4% fosfaat (P₂O₅), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
6% kalium (K₂O), oplosbaar in water
3% magnesium
Het organisch stofgehalte is minimaal 45%
TUINCONTROLE
Zaterdag 15 mei is er een tuincontrole. Er moet voor 1 mei zichtbaar getuinierd zijn. Denk
daarbij aan:
- het algemene onderhoud aan de tuin en de bouwsels
- (woekerende) onkruiden verwijderen
- eventueel aanwezig gras maaien
- slootkant maaien, de duikers vrij zodat het water goed kan stromen
- de berm van het pad voor de tuin schoffelen
- geen afval in de tuin
- geen hoge aanplant of objecten bouwen binnen een meter vanaf de bovenkant van
het talud
De heg niet vóór half juni snoeien vanwege het broedseizoen!
Wanneer een tuin matig of slecht onderhouden is loopt u de kans de tuin te verliezen.
ZADEN- EN STEKJES RUILDAG

Op zaterdag 1 mei van 12:00 tot 15:00, kunnen we de zaailingen, jonge plantjes en stekken
die we teveel hebben weer met elkaar delen en ruilen. Ook kun je zaden ruilen of een teveel
aan gereedschap weggeven of ruilen. Het is niet de bedoeling iets te verkopen. We maken er
een gezellige middag van, maar geef elkaar de ruimte (vanwege corona). Koffie en thee
aanwezig.

Aan het begin van Reseda staat een zadenruilkast. Daar kun je het hele jaar zaden in en uit
halen. Je mag ruilen, maar ook gewoon pakken of weggeven.

BOUWSELS
Het seizoen is weer begonnen en enthousiast worden er plannen gemaakt voor een kas of
een schuurtje. Let op de bouwvoorschriften en vraag VOORAF een vergunning aan, het zou
echt zonde zijn als het bouwsel weer afgebroken of aangepast moet worden.
https://www.aatuinen.nl/huishoudelijk-reglement/
De aanvraag voor een vergunning mailen naar vergunningen@aatuinen.nl of via het
formulier op de website https://www.aatuinen.nl/bebouwing/ .
In de aanvraag moet in ieder geval vermeld worden: de afmeting, het materiaal, de plaats in
de tuin. Nadat de vergunning verkregen is heeft u 6 maanden om te bouwen, waarna een
controle volgt.

AANHANGWAGENS, TOEGANG?
In uitzonderlijke gevallen kan het hek geopend worden voor een aanhanger om iets van de
moestuin te verwijderen of ernaar toe te brengen. Alles wat ook met een kruiwagen kan, zal
daarmee ook gedaan moeten worden. Het is nooit toegestaan om met een auto of bus het
terrein op te rijden. Een aanhanger zal dus naar een tuin geduwd moeten worden. Wanneer
het veel geregend heeft en de grond erg zacht is, mag er niet met een aanhanger gereden
worden vanwege de schade die dan ontstaat.
Wanneer je denkt dat het noodzakelijk is dat het grote hek opengaat, mail het bestuur de
reden waarom en datum met tijdstip, minstens een week van tevoren. info@aatuinen.nl
AFVAL
Elke tuinder heeft wel eens afval dat van de moestuin weg moet. Het is echter niet de
bedoeling om afval (groenafval, stenen, plastic of wat dan ook) in de aanhanger van de
vereniging of naast de scheepscontainer te dumpen. Iedere tuinder wordt geacht zelf haar
afval te composteren dan wel af te voeren. Door de nieuwe afvalregels van de gemeente
Zwolle kunnen bestuursleden bijna geen afval meer wegbrengen voor de vereniging.
Dit geldt ook voor Sjako. Die kan echt alleen nog maar rijden als je de eigen rova-pas
meegeeft.

Voor klein grof afval kun je Jan van Dorsten bellen op het nummer: 06 422 685 21
Sjako komt met de tractor om afval weg te brengen voor 5 euro per rit mits minder dan
250 kilo afval. Nogmaals, niet bij de scheepscontainer dumpen en neem de eigen rova-pas
mee.

TEGELS BIJ HET VERENIGINGSGEBOUW
Bij ons verenigingsgebouw staan enkele pallets met stenen en tegels. Daar is ongevraagd
een flinke hoeveelheid tegels van weggenomen. De tegels waren bedoeld om een terras bij
ons gebouw te leggen voor onze gezamenlijke verenigingsactiviteiten. Er is nu veel te weinig!
Daarom doen we een oproep naar alle leden:
Als je aan tegels kunt komen of zelf tegels (over) hebt, breng ze dan naar het
verenigingsgebouw. Als je veel hebt, laat het even weten, dan kunnen we met een groep de
tegels naar hun plek kruien. (info@aatuinen.nl)
We hopen in mei het terras te kunnen leggen! Wie mee wil helpen aan het leggen van het
terras is van harte welkom.

VRIJWILLIGERS
Elke laatste zaterdag van de maand is er een vrijwilligers dag. De eerstvolgende
vrijwilligersdag op 24 april. Zet vast in je agenda! Meld je aan bij de groepsapp of via mail
om op de hoogte te blijven van de activiteiten. info@aatuinen.nl
De vrijwilligers-groepsapp: https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT
Samen zorgen we voor een vriendelijke, verzorgde, interessante, levendige vereniging!

Mogelijk overlast door DiffDanceCentre
Diff Dance Centre mag vanwege corona nog niet binnen dansen en hebben daarom
toestemming gekregen om tenten te plaatsen, waar zij kunnen doorgaan met lesgeven. De
muziek is duidelijk te horen, met name de trainingen voor de hiphop wedstrijden op
zondagen. Zij trainen dan op 4 velden tegelijk. Misschien zijn er tuinders die dat vervelend
vinden. Daarom volgen hier de data wanneer die grote trainingen gegeven worden: 30 mei
en 20 juni. De tijd hiervan is ongeveer van 09.30-12.30 uur. Dan kun je eventueel voor een
ander tijdstip kiezen om op de tuin te zijn.

VERENIGINGSTUIN ‘DE KWEEKTUIN’
Onlangs hebben we de nieuwe leden van dit jaar een start gegeven met peulvruchten zoals
tuinbonen, peultjes en erwten. Ook zaailingen van bietjes, kolen etc. hebben we al weg
kunnen geven. Er komt nog een ronde aan met bonen, pompoenen en andere
vruchtgroenten.
Ook kweken we een flinke hoeveelheid haagstruiken en fruithagen door middel van stekken.
Wanneer je daar behoefte aan hebt, meldt het in de groepsapp.
In onze gemeenschappelijke verenigingstuin maken we stekken, zaaien we
groenten voor en kweken ze op tot jonge planten. Nieuwe leden kunnen er een
welkomstpakket met zaailingen en stekjes voor hun nieuwe tuin halen. Ook
zijn er regelmatig “vergeten” groenten, vaste/overblijvende groenten, kruiden,
fruit- en haagstekken beschikbaar voor alle leden.
Meld je aan bij de verenigingstuin-groepsapp:
(https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi) Zo blijf je op de hoogte van
klusjes, beschikbare planten en groenten en de dagen dat ze uitgedeeld worden.
Deze nieuwsbrief is aangevuld met een stuk van de Natuurwerkgroep over de dwergmuis.
Veel leesplezier.
Hartelijke groeten,
Namens het bestuur
Suzanna Wielinga
Lammy Schrotenboer
Toine Duijf
Harrie Kalf

BIJDRAGE VAN DE NATUURWERKGROEP
voor het eerst (in de griend gevonden!) dit jaar op de Aa-tuinen: De dwergmuis! De
dwergmuis is het kleinste knaagdier van Europa-Azië.

Waarom de dwergmuis groots is!
Rond 2015 zijn de bomen en heesters op de Aa tuinen geïnventariseerd. Ondanks dat er nu
vele heesters en prachtige oude bomen zijn gekapt, blijven de Aa tuinen voor de natuur een
belangrijke haven. Gezien de snelle groei die Zwolle doormaakt en nog door zal maken, zal
het belang van deze haven voor de krimpende natuur nog meer groeien.
Vanaf 2015 bestaat er een soort van samenwerking met de gemeente en met de ROVA om
de natuurwaarden op de Aa-tuinen te behouden en eventueel te versterken. Dit streven is
onder andere vastgelegd in enkele bruikleen-contracten.
Een van de bruikleen-contracten betreft de griend. Een griend is een akker met wilgen. De
wilgen worden geoogst als twijgen, om manden te vlechten of om te dienen als
bonenstokken. Een belangrijk onderscheidend kenmerk is dat een griend niet kaal hoeft.
Door elk jaar de dikste takken te oogsten blijft er een continue ruigte; het wondermiddel om
veel biodiversiteit te huisvesten en te behouden in een door de mens bezocht complex
terrein als de Aa-tuinen. Ruigte creëert rust.

Nu naar de grootsheid van het kleinste zoogdier van Eurazië!
Dit meest schattige lieflijke muisje wat er bestaat is daarom ook groots om te zien!
Elk jaar neemt de dwergmuizen populatie met 1/8 af. Dit komt vooral door de
ontginning/maaien van ruige gebieden. Voor hun leven hebben zij ruigte nodig want het zijn
grootste klimmers met een heus grijpstaartje. Het staartje is zelfs iets groter dan hun
lichaam van slechts 6 centimeters! De dwergmuis is het enige in Europa voorkomende zoogdier
met een grijpstaart. Enkel met het puntje van de staart kan de dwergmuis iets vastgrijpen.
Als je ter wereld komt, met alles erop en eraan en je weegt slechts 0.7 gram, dan verdien je
de titel reusachtig!
Als je een flexibel rekbaar nestje (6-10 cm doorsnede) kunt weven van levende grasachtige
gewassen op bijna 1 meter boven de grond.(meer dan 10x eigen lichaamslengte hoog!) dan
verdien je de titel grootmeester in het vlechten! Het netje is rekbaar zodat de jongen genoeg
ruimte houden als ze gaan groeien. Het nestje blijft de groene schutkleur houden omdat de
grasbladeren waarvan het nestje geweven is, aan de moederplant vast blijven zitten. Als je zo
klein als je bent, dit allemaal 3 tot 7x per jaar kunt herhalen voor 1 tot 8 jongen, dan verdien je
uiteraard de titel groots.

Dwergmuizen speuren, is geen gemakkelijke job. De soort is vooral ’s nachts actief en houdt
zich doorgaans op in dichtbegroeide vegetatie. In het najaar, wanneer het blad afsterft en
geelbruin verkleurt, valt het nest beter op.
Een dwergmuis leeft meestal niet langer dan 18 maanden en kan zich dan groots hebben
voortgeplant in 50 of meer nazaten die na 16 dagen de wereld gaan ontdekken. In de eerste
8 dagen krijgen de jongen moedermelk. De moeder, groots als zij is, doet dit in haar eentje.
Bij het weven van het nest is het mannetje nog betrokken daarna jaagt zij hem weg. April-mei
is de paartijd.
Zaden (van granen), vruchten, bessen en insecten zoals motten, sprinkhanen en rupsen zijn het
hoofdvoedsel van de dwergmuis. Het dieet is afhankelijk van het seizoen, zo eten ze in de lente
meer jonge scheuten, grassprieten en knoppen, en vormen insecten 's winters een belangrijk
onderdeel van het dieet. Ze lusten ook honingdauw, wat door bladluizen wordt geproduceerd. Ze
zullen zelfs nectar uit bloemen eten. Bij het eten van graan gebruiken ze hun staart om tot bij
de aren te kunnen, waar de granen samen zitten. De dwergmuis moet dagelijks 1/3 van zijn
lichaamsgewicht aan granen en zaden eten om in leven te blijven.

Nu nog een bijzonder uniek feitje van dit kleinste zoogdier om haar grootsheid te bevestigen:
Onder alle muizen van Nederland is het één van de weinige dieren die net als de wolven,
albatrossen en pinguïns hun voedsel uitbraken voor hun jongen.
Geschreven door de Natuurwerkgroep.

