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Van de voorzitter:  

Voor mij weer de taak om een stukje te schrijven als voorzitter. Het seizoen is nog maar net 

van start en ook voor deze eerste maanden van het jaar is er weer veel gedaan. Zo begint 

het insecten hotel zijn vorm te krijgen.  

Ook zijn we bijna klaar met het terras bij de container waar men heerlijk kan zitten met 

andere leden, om wat bij te kletsen of koffie te drinken. Zorg als je op terras of in container 

gezeten hebt dat je  deze weer netjes achter laat! Verder is het schuurtje voorzien van een 

nieuw dak en kan er weer jaren tegen. Ook in de singels aan de zijkanten van het terrein is 

veel gedaan. Ze zien er netjes uit. Complimenten aan alle leden die een steentje bijdragen 

om het terrein tip top in orde te krijgen en te houden!!  

 

Ook het laatste tuintje is bezet en we heten Bas van Leuveren welkom en wensen hem veel 

tuin plezier toe. 

Verder iedereen veel leesplezier van alweer deze tweede nieuwsbrief. 

Ga ook eens naar www.dedriessen.nl voor meer tips en andere weetjes .  

 

 

Ceriel Bolwerk 

Voorzitter. 

http://www.dedriessen.nl/
http://www.dedriessen.nl/


Van een collega-tuinier:  

Beste mede moestuinierders, 

Wat leuk! Ik kreeg de vraag om een stukje te schrijven in de nieuwsbrief 😊. 

3 jaar geleden zijn we in Grave gaan wonen en hebben we onze achtertuin omgeturnd van 

een stenentuin naar een waar paradijs. Het is een kleine microcultuur geworden met allerlei 

kruiden, groenten en vooral ONKRUIDEN en allerlei insecten die hier weer op af komen. 

Kikkers en padden voelen zich ook erg thuis in onze tuin (we hebben het geluk ook een vijver 

te hebben). Alles mag er groeien en bijna niets wordt er weggehaald. 

https://www.facebook.com/rob.dekkers.902/videos/10219161412851874/ 

(on)kruiden zijn vaak pioniersplanten die als eerste de grond bedekt willen houden. Door de 

grond bedekt te houden met een mulchlaag en de grond zo min mogelijk te verstoren (niet 

spitten), heb ik gemerkt dat het bodemleven gigantisch is geworden. De grond blijft vochtig 

en wordt omgespit door de kleine diertjes. Waarom dan mijn rug belasten!! En wat ik dus 

ook merk, is dat die ‘vervelende’ onkruiden vanzelf weggaan. Hier zal ik verderop meer over 

vertellen. 

Afgelopen september hebben wij de sleutel ontvangen van De Driessen en zijn we begonnen 

met het begin van een nieuwe uitdaging. Een natuurlijke moestuin creëren volgens de 

principes van permacultuur. Wat zeg je? 

Permacultuur is veel breder dan moestuintjes. Het is een set ontwerpprincipes en 

technieken binnen een ethisch kader. 

Permacultuur is leren van de natuur … 

… met als doel te voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van 

ecosystemen verbeteren of in stand houden. 

We doen dit door de natuur als model te nemen voor het ontwerpen van onze huizen, 

tuinen, boerderijen, bossen, economieën, steden en dorpen. Permacultuur is met andere 

woorden een ontwerpwetenschap met een basis in de 3 ethische principes, zorg voor de 

aarde, zorg voor de mensen, eerlijk delen. 

Permacultuur is leven in het besef onderdeel te zijn van de natuur. 

https://www.permacultuurnederland.org/wp/#.XKBiTZgzbIU 

 

 

https://www.facebook.com/rob.dekkers.902/videos/10219161412851874/
https://www.permacultuurnederland.org/wp/#.XKBiTZgzbIU


 

Maar waarom een natuurlijke moestuin en wat houdt dat nu precies in? 

Wij mensen zijn sinds de industriële revolutie flink de weg kwijt geraakt, wij denken voor god 

te kunnen spelen en dat we alles kunnen manipuleren. Gehele ecosystemen worden vernield 

om ruimte te maken voor allerlei zaken. Te veel om nu op te noemen. 

De gezondheid van dier en mens is nog nooit zo slecht geweest en je mag aannemen dat we 

niet ouder worden dan beweerd wordt, in ieder geval sterven we niet meer door ouderdom. 

Farmaceuten met hun geknutselde op olie-gebaseerde synthetische pillen worden geloofd 

dat het werkzaam is en de natuurgenezers, die al duizenden jaren bestaan met een schat aan 

kennis, worden zwart gemaakt en gedemoniseerd. Als het gaat om voedsel, is onze manier 

van het land bewerken de verkeerde kant uit gegaan en de grond is vergiftigd, dood en leeg 

qua nutriënten. 

Maar… wereldwijd worden we stukje bij beetje wakker en beginnen we in te zien dat we in de 

val zijn gelokt door multinationals en consorten. 

Sorry voor bovenstaande, maar moest ik even kwijt. Dit is de reden waarom ik een omslag 

heb gemaakt qua denken en doen. 

De natuurlijke moestuin is een feit, omdat ik wil werken met de natuur en niet tegen de 

natuur in. In deze tuin horen niet alleen de reguliere groentes thuis, maar ook allerlei 

inheemse eetbare vaste planten, (on)kruiden, vruchtbomen en struiken. Deze zullen 

gecombineerd worden en niet alles in rijen. Spitten is not-done in een natuurlijke moestuin. 

Heb jij ooit gezien dat het bos met schop en riek de grond omwoelt? 

Waarom zou je je tuin niet omspitten? 

Niet spitten bespaart je tijd, levert een grotere oogst op, is beter vanuit ecologisch 

standpunt en houdt koolstof vast in de grond. Dit komt doordat je met niet spitten het 

bodemleven bevordert, wat ertoe leidt dat de bodem een luchtigere structuur krijgt. Spitten 

daarentegen maakt de grond droger, tast de bodemstructuur aan, beschadigt het 

bodemleven zoals wormen en schimmels en laat onkruid sneller opkomen. Als je consequent 

niet de bodem omspit, wordt de toplaag van de bodem donkerder en kruimelig en toch goed 

samenhangend. Dieper in de bodem kunnen goede schimmels en bacteriën zich beter 

ontwikkelen. Die helpen plantwortels het voedsel en vocht te vinden dat ze nodig hebben.  

Nu gaan we het komende jaren meemaken en ik houd jullie op de hoogte als jullie mij willen 

volgen. Dit kan via deze nieuwsbrief en ‘feest’boek (facebook ;-) ) of een leuk gesprekje in de 

tuin (naast de lelijke container  ) 

https://www.facebook.com/groups/568204560303476/ 

Gezonde groetjes, 

Rob en Esther Dekkers  

 

https://www.facebook.com/groups/568204560303476/


En nog een ingezonden stukje: 

Beste tuinvrienden, 
 
Sinds vorig jaar hebben Anneke en ik een halve moestuin bij de Driessen. Daar zag ik 
afgelopen jaar sommige mensen het grondwater drinken. 
Ik ben werkzaam bij het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbedrijven, KWR. Wij doen 
onder andere onderzoek naar de kwaliteit van grondwater en oppervlakte water.  
De Driessen ligt langs de Maas en het grondwater heeft dus last van oever infiltratie en 
bovendien vindt in de omgeving intensieve landbouw plaats.  
Het nodigt uit om als het warm weer is het grondwater te drinken, het ziet er tenslotte 
helder uit. Ik adviseer echter om het grondwater alleen te gebruiken voor beregening en het 
niet te drinken. Ik zal met de voorzitter overleggen of ik het grondwater bij KWR kan laten 
analyseren, en daarna het resultaat daarvan bekend te maken.  
Als iemand vragen heeft mogen jullie mij mailen: mjjdegraaf@kpnmail.nl of bellen: 
0651280068. 
 
Meindert de Graaf  
 
Van de penningmeester 
 
Vanaf dit jaar betalen we borg per tuin.  
Als u meer dan 1 tuin heeft, moet u dit jaar borg bijbetalen. U heeft al gehoord of gezien 
hoeveel dat is. We zien uw bijdrage graag tegemoet op ons bankrekeningnummer  
NL98 RBRB 0915 4443 05. 
 
Werkdag: 
Op 23 maart is er door veel mensen weer hard gewerkt op het terrein. De nodige paden en 
singels werden schoongemaakt; de pompen weer aangesloten en het insectenhotel kreeg 
een flinke aanvulling. Dank voor iedereen, die meehielp ons complex mooi te maken!  
 
Inmiddels is in de weken daarna ons schuurtje voorzien van een nieuw asbestvrij dak. Ook 
hiervoor bedanken we vrijwilligers. Goed gedaan mannen!! 
 
Onze container! 
 

 

mailto:mjjdegraaf@kpnmail.nl


 
 
 
Met vrijwilligers is onze gekregen container van vorig jaar omgetoverd tot een prachtige 
plaats om te vertoeven, koffie te drinken of met medetuinders te kletsen.  
Hij is voor iedereen van De Driessen. De deur is altijd open.  
Wel vragen we u te zorgen dat hij net zo netjes achtergelaten wordt als dat hij wordt 
aangetroffen. Afval a.u.b. meenemen!  
Inmiddels is de zijkant voorzien van een mooie border en wordt de achterkant opgesierd 
door een insectenhotel van formaat. Ga gerust eens kijken! 
 
Beste tuinders, 

De activiteiten commissie heeft niet stil gezeten.. 

Op zaterdag 20 april willen wij, de activiteitencommissie, een paasactiviteit organiseren voor 

de kinderen en kleinkinderen van onze leden, vanaf 2 tot 8 jaar in de moestuin aan de 

Driessen.Deze activiteit voor deze kinderen bestaat uit het zoeken van paaseieren en het 

doen van een viertal spelletjes.  

Bij voldoende belangstelling willen tussen 14.00 uur en 16.00 uur dit kinderfeest houden. 

De kosten van deze activiteit zijn € 2,-- per kind. Gelieve dit bedrag contant te betalen op 

zaterdag 20 april. 

Je kunt je opgeven via onderstaande mailadres, onder vermelding van naam en leeftijd van 

de kinderen. Jullie reactie graag voor zaterdag 13 april,  zodat wij onze inkopen kunnen 

afstemmen. Kinderen die niet opgegeven zijn voor 13 april kunnen helaas niet meer mee 

doen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Bij slecht weer (regenachtig) gaat deze activiteit 

niet door.  

tuindersverenigingdedriessen@gmail.com  

mailto:tuindersverenigingdedriessen@gmail.com


 

Op zaterdag 4 mei organiseren wij een plantjes 

dag.  

Wat is de bedoeling op deze dag?  Heb je plantjes 

over of ben je op zoek naar plantjes, deze kunnen 

dan geruild of weggegeven worden. Aan wat voor 

plantjes kun je denken? Dit kan van alles zijn. 

Groenten, fruit, vaste planten, 1 jarig goed ed. 

Maar ook zaden die je overhebt zijn natuurlijk 

welkom. 

Dus kom gezellig naar de tuin. Heb je niets te ruilen, gezellig een bakkie doen 

op ons mooie terras mag natuurlijk altijd. 

 Van 10.00 tot 12.00 uur is er koffie, thee en wat lekkers.  

     

Tot 4 mei!  

Groetjes de activiteiten commissie, Hermine, Caroline, Joop, Wim, Hennie 

 
 
Voor de agenda:  
PASEN  zaterdag 20 april, kosten 2 euro per kind 
voor de kinderen en klein kinderen. (zie mail vorige week) 
 
PLANTJESDAG zaterdag 4 mei 
 
FIETSTOCHT langs tuinen van Overasselt, 2e week juni 
Verzamelen bij Catharinahof . 
 
OPEN DAG + BBQ zaterdag 31 augustus 
 
 
 
 


