
Nieuwsbrief Harderwijk & Omstreken - 1e kwartaal 2022

Lezingen: Brian Kabbes: Nieuwe vaste planten en Marcel Batist: Anders
fotograferen in de tuin. Verder: Plantenruilen, Workshop hanging Baskets

en de Plantjesmarkt.



Van het bestuur
Het bestuur wenst u een heel mooi en gezond 2022. Zoals
het er nu uit ziet, mogen we weer, en daar zijn we heel blij
mee! Dat betekent dat we elkaar eindelijk weer kunnen
ontmoeten, te beginnen op de jaarvergadering met koffie,
taart en een leuke lezing, en dat we weer kunnen bloem-
schikken. En hopelijk gaat de boel deze winter niet weer op
slot.
We gaan er dus van uit dat we ook in maart en april een
lezing hebben, dat de Plantjesmarkt op de Rietmeen kan
doorgaan, dat we plantjes kunnen ruilen, een hanging
basket kunnen maken, tuinen kunnen bezoeken…. Kortom:
we kunnen weer samen verder.
Buiten onze afdeling gebeurt er ook het een en ander in
2022:

•   Op 14 april opent de Floriade in Almere. Groei & Bloei
zoekt nog vrijwilligers voor de stand. De Floriade duurt
tot en met 9 oktober. Voor meer informatie kunt u
mailen naar secretariaat@groei.nl.

•   En dan is er nog Gardenista, het groenfestival van
Groei & Bloei. Dat is van 25 t/m 29 mei, op Buitenplaats
Den Alerdinck in Laag Zuthem, vlakbij Zwolle. Ook
daar zoeken ze vrijwilligers. Info en aanmelding via
www.gardenista.nl/organisatie
/#festivalvrijwilligers.

Genoeg te doen dus! Nog één aandachtspuntje:
Het zaadjes ruilen kon helaas niet doorgaan in januari. In
dit blad staat wel een overzicht van de beschikbare zaden.
Op de lezing in maart kunnen we de zaadjes meenemen
voor degenen die ze nog niet gehaald hebben. Op de
jaarvergadering is er wat te weinig tijd om iedereen ze zelf
te laten uitzoeken.
Lieve leden, tot heel snel ziens!

Ons programma in 2022
22 februari
Jaarvergadering gevolgd door:
Niet zonder elkaar door Frans van Brussel
22 maart
Nieuwe vaste planten door Brian Kabbes
5 april
Plantjes verspenen in de kas op de Rietmeen
9 april 
Planten ruilen
11 april
Paasworkshop
19 april
Anders fotograferen in de tuin door Marcel Batist
11 mei
Workshop Hanging baskets
14 mei
Plantjesmarkt op de Rietmeen

In de maanden juni, juli en augustus gaan we weer een
zomerprogramma organiseren en tuinen van (meestal)
leden bezoeken in Harderwijk, Nunspeet en Zeewolde. Ook
denken we aan een excursie en misschien een dagje verder
weg om mooie tuinen te zien. Er is weer veel mogelijk, en
we blijven optimistisch, dus gaan brainstormen en mensen
benaderen die hun tuin een avond open willen stellen. Dit
laatste kunt u als een lichte hint beschouwen, dus vindt u
het leuk om uw tuin te laten zien, laat het ons weten. Al
twee zomers heeft corona ons dwars gezeten, het moet nu
maar eens afgelopen zijn.

Plantenruil whatsappgroep
Het is toch heel leuk om via de appgroep 'Plantenruil, vraag
en aanbod' iets leuks voor je tuin te  scoren. In de loop van
de laatste maanden zijn er roze geraniums aangeboden,
asters, canna’s, en bolletjes crocosmia challa. En je hoeft
er niks voor te doen, gewoon reageren en dan afspreken
met de aanbieder waar en wanneer je de planten, bollen of
knollen komt halen. Ideaal als de plantjesmarkt er nog lang
niet is en het planten ruilen ook niet. Soms kan iemand ook
niet lang alles bewaren, dus zo tussendoor even “handelen”
is een geweldige oplossing. Want weggooien, al zou het op
de komposthoop zijn, dat doen we natuurlijk niet, daarvoor
houden we te veel van planten.
Wilt u zich bij deze appgroep aansluiten, neem dan even
contact op met Olga Wolfswinkel want zij is de beheerder
van de groep: o.wolfswinkel@outlook.com
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Lezing 22 maart: Nieuwe vaste
planten door Brian Kabbes
De spreker van deze avond hoeven wij eigenlijk niet meer
te introduceren want hij is al vele malen bij ons geweest om
zijn enthousiasme voor planten en zijn kwekerij met ons te
delen. Het belooft dus weer een boeiende en levendige
avond te worden. Over de inhoud daarvan schrijft hij zelf
het volgende.
Het tuinplantensortiment is de laatste jaren danig in bewe-
ging. De vaste planten zijn hierop geen uitzondering. Vele
nieuwe soorten en rassen worden op ons losgelaten. Toch
blijken dit niet altijd de beloofde verbeteringen te zijn en
daarom zijn wij gestart met een lezingenprogramma om dit
duidelijk te maken.
Het programma bestaat uit een inleiding, een korte beschrij-
ving van onze kwekerij, gevolgd door een uitgebreide
voorstelling  van het nieuwe sortiment en de wijze waarop
wij dit verkrijgen. Ter afsluiting van het eerste gedeelte
maken wij met zijn allen aan de hand van dia’s een wande-

Het gaat door!
Nee, niet de Elfstedentocht maar het is nu zeker dat de
ledenvergadering op 22 februari door kan gaan. Wel worden
we geacht om 22.00 uur weer buiten te staan. Als bestuur
zijn we heel blij u weer te kunnen zien en spreken en per-
soonlijk verslag te kunnen doen van het wel en wee van
onze afdeling. Bovendien is de lezing van Frans van Bussel
zeer de moeite waard.
 
Afgezien van de eindtijd van de avond, moeten bezoekers
van de Kiekmure zich nog aan de volgende regels houden,
t.w. het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en
wanneer u in de zaal loopt. Zo gauw u zit, mag het af. Voor
het geval u bij de bar iets wilt bestellen: daar wordt uw
QR-code gecontroleerd. Koffie, thee en gebak zijn voor
rekening van de vereniging en staan klaar in de zaal. In
verband met de beperkte tijd zal er geen pauze zijn want
Frans van Bussel moet natuurlijk wel de tijd krijgen om zijn
verhaal te kunnen vertellen.
En dan zijn we er nog niet: omdat er maar een beperkt
aantal personen op 1.50 m afstand in de zaal kunnen, dient
u zich van te voren aan te melden. Dat kan bij Janneke
Wulp, tel. 0341-412977 of per e-mail: jwulp@caiway.nl.
Laten we hopen dat al dit gedoe voor de avonden in maart
en april niet meer nodig zal zijn.
Laat u zich door al die regels vooral niet tegenhouden, het
is veel te fijn om elkaar weer te ontmoeten.

Zaden ruilen
Altijd een vast onderdeel op de lezingavond in januari, maar
helaas kon dat deze keer nog net niet doorgaan. We hebben
overwogen om het op de jaarvergadering van 22 februari
te doen, maar dan zou de spreker in tijdnood komen, omdat
we natuurlijk wel om 22.00 uur weer buiten moeten staan.
Het huishoudelijk gedeelte op die avond vraagt ook de
nodige tijd, plus het nuttigen van koffie of thee met feeste-
lijk gebak.

Maar geen nood, Marja Schaaff heeft net als vorig jaar de
oplossing bedacht en dat gaat als volgt: Op onze site www.
harderwijk.groei.nl staat een lijst van meer dan 30 planten
waarvan zaden zijn gewonnen of gekocht door o.a. onze
zadengroep. Er zijn zaden van vaste planten en eenjarigen
in veel verschillende hoogte en kleur. Wat dacht u van een
ruime keus uit Akelei, waaronder gele, of de reuze scabio-
sa (Cephelaria gigantea), een vaste plant die wel 2 meter
hoog kan worden. Natuurlijk weer de prachtige Mexicaanse
zonnebloem, oranjerood die 2 meter kan worden als hij het
naar zijn zin heeft, anders blijft hij wat lager. Zegekruid
(Nicandra), altijd een blikvanger in de tuin en Zinnia’s geven
de hele zomer kleur. Vaste Lathyrus, lila, roze en wit, Nico-
tiana (siertabak) in meerdere kleuren enz.

Ga snel naar onze site en maak uw keuze. Wees niet te
bescheiden, er is veel om uit te kiezen. Heeft u een lijstje
gemaakt, mail dat dan naar Marja Schaaff (marjaschaaff
@solcon.nl) vóór 15 maart, dan zorgt zij ervoor dat u ze of
op 22 maart tijdens de lezing van Brian Kabbes kunt afha-
len, of dat u ze op een andere manier krijgt.

ling door het jaar. Na de pauze zullen een aantal planten-
portretten de revue passeren. Het gaat hierbij om planten
kriskras uit het sortiment, waarover om welke reden dan
ook iets opmerkelijks te vertellen valt.
De conclusie van dit programma zal blijken te zijn dat
wanneer men bewust kiest voor een bepaalde plant op een
bepaalde plaats, het mogelijk zal zijn het meeste plezier
van een vierkante meter tuin te behalen.
Afhankelijk van de datum zullen wij enige  planten  voor de
verkoop mee brengen. Het stellen van vragen is tijdens het
gehele programma mogelijk.

Locatie: De Kiekmure, Tesselschadestraat 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Toegang voor leden Groei & Bloei is gratis, aan niet-leden
vragen wij een bijdrage van € 2,50
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Planten ruilen: 9 april
Of we dit nooit meer tijdens een lezing in de Kiekmure gaan
organiseren weten we nog niet, maar in ieder geval is het
deze keer weer op de oprit van Janneke Wulp, Linnaeuslaan
4 in Harderwijk. Ruimte genoeg, de hele week tijd om
planten te brengen en dan op zaterdag 9 april van 14.00
uur tot 16.00 uur komen uitzoeken. Het ruilen hoeft u ab-
soluut niet letterlijk te nemen, ook zonder planten in te le-
veren kunt u rustig komen kijken of er iets voor u bij is en
dat dus meenemen.
Maar hebt u inmiddels uw tuin een beetje uit de winterrust
gehaald, dan leert de ervaring vaak dat er teveel van het-
zelfde blijkt te staan of dat u bent uitgekeken op sommige
planten. Dan kan er misschien het nodige weg om plaats
te maken voor iets nieuws. Zet de planten die u kwijt wilt in
een pot, naam erbij met graag ook de kleur en hoogte en
breng ze naar onze levende kringloop winkel. Een tweede
leven voor de planten kan dan beginnen en waarschijnlijk
vindt u zelf ook nog wel iets nieuws voor uw eigen tuin.

Brengen kan t/m vrijdag 8 april, zodat we zaterdagmorgen
tijd hebben om alles zo overzichtelijk mogelijk uit te stallen.
De 1.50 m afstand is tegen die tijd waarschijnlijk niet meer
nodig, maar mocht dat wel het geval zijn dan is dat geen
enkel probleem. We zijn na een aantal keren ervaringsdes-
kundigen geworden in het veilig organiseren van het
planten ruilen.
Heeft u vragen, bel of mail dan Janneke Wulp tel.
0341-412977, email: jwulp@caiway.nl

Na zaaien: verspenen
Zaaien is leuk, niet zo veel werk en meestal snel resultaat.
Maar dan… de zaailingen worden groter en moeten in hun
eigen potje worden gezet: het verspenen. Dat is een tijdro-
vend en saai werkje, zeker als je veel gezaaid hebt. Samen
doen is leuker, gezelliger en sneller!

Dus beginnen we op maandag 5 april om 10 uur in de
tunnelkas op de Rietmeen om met elkaar deze klus te
klaren. Voor potgrond wordt gezorgd en iedereen neemt
zijn zaaigoed mee. Potjes zijn er ook, maar als je zelf nog
hebt, neem die dan mee. Wat je na het verspenen zelf wilt
houden neem je mee terug naar huis, de rest (of als je te
veel hebt) kan in de tunnelkas blijven om te gaan groeien.
Volgens afspraak zullen we beurtelings bewateren. Dit
laatste zal vanaf dit jaar gemakkelijk zijn: er is een sproeier
en watertappunt bij de tunnelkas geïnstalleerd, dus geen
gedoe meer met gieters! Indien gewenst, maken we afspra-
ken om nog een of meerdere ochtenden samen te gaan
verspenen. Alle planten die overblijven gaan naar onze
plantjesmarkt op 14 mei!

Locatie: Ontmoetingstuin De Rietmeen, Ouverturebaan 1
in Harderwijk.
Datum: 5 april, Tijd: 10-12 uur.  Meer informatie nodig? Bel
Olga Wolfswinkel, 06 46581618.

Paasworkshop 11 april
Maandagavond 11 april kunnen wij gelukkig weer een
Paasworkshop organiseren. Maar wel
anders dan anders: het is nl. ook de zesde les van de

cursus bloemschikken, voor degenen die door willen gaan.
Vanwege de lockdown is de eerste les namelijk uitgevallen.
Dat betekent dat er een beperkt aantal plaatsen vrij is voor
andere liefhebbers.

Net als bij de cursus bloemschikken zijn bloemen en ander
materiaal voor eigen rekening, evenals consumpties. De-
genen die meedoen krijgen tijdig bericht over wat er nodig
is (reken op een bedrag rond de € 15,-) .

Datum: maandag 11 april, van 20.00-22.00 uur in de
Kiekmure, onder leiding van Petra van Vugt.
De kosten zijn voor leden € 10,00 voor niet-leden € 12,50. 
Aanmelden vóór 25 maart bij Janneke Wulp, tel.
0341-412977 of info@harderwijk.groei.nl 
Uw aanmelding is definitief na betaling via onze bankreke-
ning NL61INGB0004651139 t.n.v. KMTP De Tuinliefheb-
bers o.v.v. Paasworkshop. Vol is vol!

Lezing 19 april: Anders fotograferen
in de tuin
Marcel Batist, de spreker van deze avond is gelukkig een
volhouder en hij en wij hopen van harte dat vier maal nu
echt scheepsrecht zal blijken te zijn. Zelf vindt hij het wel
bijzonder om zichzelf zo vaak aangekondigd te zien. Wij
hopen van harte dat het bij deze vierde keer blijft en dat we
eindelijk van zijn lezing zullen kunnen genieten.

Als lid van een Amateur Fotografen vereniging en lid van
Groei & Bloei Westland, legt hij zich al jaren toe op het fo-
tograferen van tuinen, bloemen en planten en dat heeft een
bijzondere presentatie opgeleverd, speciaal samengesteld
voor Groei & Bloei.
Ook als u niet fotografeert, is de avond zeker de moeite
waard, want het uitgangspunt is: “genieten van de wonder-
lijke natuur om ons heen”. Maar heeft u misschien het plan
om een fotoboek van uw eigen tuin te maken, dan krijgt u
deze avond heel nuttige en duidelijke tips.

Marcel Batist laat op een zeer begrijpelijke manier een
aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod komen.
Het geheim van een geslaagde foto en een flink aantal
voorbeelden hoe die te kunnen maken zullen worden ge-
toond. Allerlei wetenswaardigheden ondersteunen zijn
verhaal en mocht u niet alles hebben onthouden dan is dat
geen probleem want aan het einde van de avond ligt er voor
iedereen een beschrijving klaar van de behandelde aspec-
ten en tips.
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Workshop hanging baskets, woens-
dag 11 mei
Twee jaar konden we geen workshops organiseren. En dat
terwijl het bij Kwekerij Stadsweide altijd zo’n succes was.
We hebben het node gemist!
Maar nu gaan we er gewoon van uit dat het weer kan en
organiseren we samen met Annemieke en Aartje weer een
gezellige workshop waar we met z’n allen onze hanging
baskets en (balkon)potten kunnen vullen met leuke zomer-
bloeiers.

Op woensdagavond 11 mei om 19.00 uur beginnen we
met een kopje koffie/thee, waarna we aan de slag gaan met
de hanging baskets. Eerst wordt er uitleg gegeven hoe te
werkt te gaan, waarna we allen zelf plantjes kunnen uitzoe-
ken om de baskets en potten te vullen. Mensen zonder
ervaring krijgen uiteraard hulp, indien gewenst.

Deelname aan de workshop is gratis. Op al het gebruikte
materiaal, plantjes, baskets, potten e.d. krijg je 10% korting.
Natuurlijk kun je je eigen baskets en potten ook meenemen
om te vullen.

Voortaan zult u uw tuin met andere ogen bekijken en er
intenser van kunnen genieten. En er vooral mooiere foto’s
in kunnen maken.
 
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Harderwijk
Aanvang: 19.45 uur
Aan niet-leden vragen wij een bijdrage van € 2,50

Om de 1,5 m afstand te kunnen bewaren, is de beschikba-
re ruimte iets beperkt. Daarom is opgeven wel gewenst.
Graag vóór 3 mei een e-mailtje naar o.wolfswinkel@out-
look.com of telefoon naar 0341-425147.
Locatie: Kwekerij Stadsweiden, Rietmeen 5, Harderwijk

Plantjesmarkt, 14 mei 2022
Het was al een beetje traditie, onze jaarlijkse plantjesmarkt
op de Rietmeen in Harderwijk. Maar natuurlijk, corona
gooide roet in het eten: een jaar mochten we helemaal niets,
vorig jaar moesten we uitwijken naar privétuinen. Zoals het
er nu naar uitziet, kan het dit jaar wel! Zaterdag 14 mei, van
10 tot 15 uur gaan we weer onze zelf gekweekte plantjes
verkopen in de Ontmoetingstuin De Rietmeen, Ouverture-
baan 1 in Harderwijk. Dat wordt zeker weer een gezellige
ontmoetingsdag met hopelijk heel veel tuin- en plantenlief-
hebbers. De opbrengst komt ten goede van onze clubkas.
De echte liefhebbers kunnen niet wachten, we gaan weer

beginnen met zaaien! Eerst zaaien we natuurlijk voor
onszelf, maar wat er overblijft is voor de plantjesmarkt. Wil
je meedoen? Zaden, van gewone maar zeker ook wat
minder bekende planten, zijn beschikbaar via onze websi-
te www.harderwijk.groei.nl. Je kunt ze gratis bestellen bij
Marja Schaaff. Heb je geen ervaring met zaaien? Ons za-
denclubje wil je graag helpen! Contacten ook via Marja
(marjaschaaff@solcon.nl).
 
Wil je niet zaaien, maar wel op een andere manier helpen?
Hulp bij het verspenen is welkom, maar ook bij de voorbe-
reidingen vooraf en op de dag zelf kunnen we wel wat
handen gebruiken! Hiervoor kun je je melden bij een van
de bestuursleden.

-5-



Wel en wee in de pluktuin
Al vijf jaar is er in de Ontmoetingstuin De Rietmeen in
Harderwijk een pluktuin, onderhouden door drie vrijwilli-
gers, waarvan twee lid van Groei & Bloei. Zonder enige
pluktuin ervaring en zonder financiële middelen zijn we, Ria,
Annalies en Olga, er aan begonnen. Van lieverlee hebben
we wat ervaring opgedaan, vooral in het onkruid wieden,
en we leren ieder jaar bij!
Elke tuinliefhebber herkent het: in januari ziet de tuin er niet
uit en denk je: komt dat ooit nog weer goed? In het najaar
hebben we de tuin gelaten voor wat het was, winterklaar
maken is niet  aan de orde. Nu zien we veel uitgebloeide
planten, van hoog tot laag, en veel blad op de borders. In
november hadden we besloten om de gok te wagen en de
dahlia’s in de grond te laten. We hebben ze afgedekt met
veel blad in de hoop dat de vorst deze winter niet al te erg
zal toeslaan. Eerder rooiden we de knollen, maar het
werden er zo veel, dat het lastig werd om een geschikte
opslagplaats te vinden. Nu hopen we er het beste van..
Nu in januari begint het te kriebelen, je wilt weer aan de
gang. Alle oude bloemen afknippen, blad verwijderen,
compost aanbrengen, zaaien, planten… aan het werk, er
is veel te doen! Maar komt er nog vorst, gaat het nog
sneeuwen? We wachten nog maar even tot maart. Thuis
kunnen we alvast wat gaan voorzaaien.
Behalve de populaire dahlia’s hebben we ieder jaar veel
zomerbloeiende planten. De meeste kweken we op uit zaad

of stek, overal vandaan gezocht, maar ook van onze Groei
& Bloei plantjesmarkt en ruilbeurs overgebleven planten.
We kijken vooral naar planten met bloemen geschikt voor
de pluk, het liefst met wat langere stelen.
Na februari zijn we iedere woensdagmiddag vanaf half twee
in de tuin te vinden. Wil je meehelpen? Je bent van harte
welkom, we kunnen best nog wat handen gebruiken!
Kennis en ervaring zijn welkom, maar is niet nodig. We leren
van en met elkaar! Meer info bij Olga Wolfswinkel, tel. 06
46581618.
Nog een oproep: we kunnen nog wat tuingereedschap
gebruiken op de Rietmeen. Als je nog wat hebt staan wat
niet meer gebruikt wordt: wij houden ons van harte aanbe-
volen! In de volgende nieuwsbrief (half mei) laten we onze
vorderingen zien.

Longkruid
Meestal hebben we het altijd over de
sneeuwklokjes,  krokussen en winterako-
nieten als vroege bloeiers die de lente
aankondigen. Altijd een feest als de bloe-
metjes van deze bolgewasjes zich een weg
banen door het laagje bladeren dat tussen

de planten ligt als dekentje tegen de kou. Maar wie al
eerder speurend door de tuin heeft gelopen, zal hebben
ontdekt dat het longkruid soms nog eerder in bloei staat.
Het begint heel bescheiden soms al eind december en in
de loop van januari wordt de bloei steeds rijker, totdat hij in
maart op zijn mooist is. Voor de hommelkoninginnen die
vaak al vroeg uit hun winterslaap komen is het longkruid
van levensbelang. Heb je in je tuin verschillende soorten
longkruid geplant, dan is de kans groot dat de hommels,
die van soort naar soort vliegen, onbedoeld een aantal
nieuwe kruisingen laten ontstaan. Leuke bijkomstigheid en
elk jaar weer een verrassing.
Longkruid bloeit niet alleen uitbundig met veel schakeringen
in bloemkleur, maar het heeft ook mooi gevlekt en gemar-
merd blad. Het is eigenlijk een plant die in iedere tuin een
plekje verdient omdat hij mooi is en vooral omdat hij voor
hommels en vroege zweefvliegen heel belangrijk is. En we
weten inmiddels dat we de insecten een beetje moeten
helpen.
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Planten die goed zijn voor bijen,
maar pas op!
Dat het niet goed gaat met de insecten en in het bijzonder
met de bijen, weten we natuurlijk al jaren. Dus de meesten
van ons zullen bij het kopen van planten voor tuin en balkon
vooral letten op het nut dat ze hebben voor deze diertjes.
In tuincentra worden dan ook steeds meer planten verkocht
waar etiketten luidkeels de bij-vriendelijkheid verkondigen.
En daar moet je dan op vertrouwen, want je doet je best
voor ons milieu.

Steenbreektrofee 2021 voor Zee-
buurt in Harderwijk
Groei & Bloei-lid Ingrid Klooster heeft samen met Niek
Heijboer, Harderwijks landschapsarchitect, de landelijk
Steenbreektrofee 2021 gewonnen.
Twee jaar geleden startten zij diverse vergroeningsacties
in de wijk Zeebuurt. Ingrid wist in haar eigen Mandenma-
kerstraat de buren ervan te overtuigen het verloederde
openbare groen om te toveren tot prachtig bloeiende bor-
ders. De gemeente verwijderde de uitgeputte bovenlaag en
leverde goede grond, mulch en planten. Onder Ingrids lei-
ding werden gezamenlijk borders aangelegd en ook het
onderhoud wordt nu al 1,5 jaar gezamenlijk gedaan. Samen
in het groen werken is heel goed voor het onderlinge bu-
rencontact.

 In het kader van “Tegel eruit, plant erin” regelde Ingrid
tweemaal centraal in de wijk twee containers: één waarin
bewoners hun tegels kwijt konden en een gevuld met
compost. In 2020 deden meer dan 30 bewoners mee met
de actie. Ingrid ging bij iedereen thuis langs om advies te
geven en haar man haalde de tegels zelfs bij deelnemers
op met een grote aanhanger. Maar het succes overviel hen
een beetje, reden waarom ze besloten dat men in 2021 zelf
de tegels moest brengen. Het resultaat was 9000 en 12000
kg steen wat verdween uit de Zeebuurt. En natuurlijk kreeg
men er planten voor terug die goed zijn voor bijen en vlin-
ders.
Verder organiseerde Ingrid samen met Marjan Deurloo
(www.juffieintgroen.nl) tuinontwerp workshops voor buurt-
bewoners en hielp Ingrid hen om de juiste planten te kiezen.
Ook koppelden ze regengoten af en werd een prachtige
zeer goed functionerende wadi aangelegd.

Financieel werd het gehele project ondersteund door de
gemeente Harderwijk. Wijkmanager Bram Oudejans was
altijd in voor nieuwe ideeën en financiering was geen pro-
bleem. Als zaken goed onderbouwd worden en bewoners
echt zelf mee willen werken, is er altijd wel geld te vinden.

Het gaat ook niet over hele grote bedragen en doelen als
biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie worden
zeer gewaardeerd.

Ingrid gaat ook in het nieuwe jaar gewoon verder om te
proberen steeds meer bewoners actief bij het openbaar
groen te betrekken en ook hun eigen tuin meer insecten-
vriendelijk te maken. Elke meter maakt immers verschil om
ons milieu en de biodiversiteit te redden!
Wij feliciteren Ingrid van harte met de door haar gewonnen
Steenbreektrofee 2021. Zeker verdiend!
Wil je ook in jouw buurt proberen de buren te enthousias-
meren om de wijk te vergroenen en minder te bestraten?
Ingrid helpt je graag met haar adviezen! Je kunt haar bellen
(06 2006 1342) of mailen (imklooster@planet.nl).

Maar, dan zie je op donderdag 13 januari het programma
van de Keuringsdienst van Waarde en dan schrik je behoor-
lijk. Op alle planten die verkocht mogen worden als goed
voor insecten, blijkt toch een hoeveelheid gif te zitten dat
funest is voor met name bijen. Het is wettelijk toegestaan,
dus de kwekers doen niets wat niet mag, alleen de echt
biologische telers doen het zonder. Hoewel het gif maar in
zeer kleine hoeveelheden op de bloemen aanwezig is, heeft
het toch een vaak dodelijke uitwerking op insecten.

Wat we hier zelf aan kunnen doen is niet eenvoudig. Zuiver
biologisch werkende kwekers zijn er niet veel en daar
moeten we dan ook nog een eind voor rijden. Om te begin-
nen zouden we meer zelf kunnen gaan zaaien, maar omdat
lang niet iedereen dat een aantrekkelijke klus vindt, is onze
plantjesmarkt op 14 mei op de Rietmeen een veilig alterna-
tief. Op de planten die daar straks weer kunnen worden
gekocht, is geen gif te vinden.
Wilt u precies weten hoe het zit met die bij-vriendelijke
planten, kijk dan het programma terug op Uitzending ge-
mist.
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In 2022 bestaat Groei & Bloei 150 jaar en dat vieren we,
samen met de afdelingen en alle leden. In december
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én hoofdredacteur van een tijdschrift 'De Gids in het
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tuinen en tuinieren. Later meer op www.groei.nl.


