Wat is er te zien op de Eemakker ?
Volkstuinen
Onze Eemakker tuinen zijn zgn. nutstuinen. Dat betekend dat er
groenten /bloemen en fruit verbouwd wordt voor eigen gebruik. Je
mag er niet overnachten. De huisjes die je ziet zijn om materiaal in
0p te slaan en in te schuilen met regen . Ook staan er kasjes waarin
groenten worden gekweekt. De tuinen zijn ca 180M2 groot en de
halve tuinen zijn dan ca 90 M2 groot. Bij de ingang van de tuinen
staat een bordje met daarop het tuin nummer.

groenten
De volgende groenten zie je op de Eemakker : andijvie , sla , radijs,
bietjes, raapstelen, worteltjes, snijbiet, spinazie, venkel, tuinbonen,
kapucijners, sugar snaps, rabarber, aardappelen, uien, asperges,
mais, bloemkool, rode kool, witte kool etc.
Fruit
Wat zie je op de Eemakker : aardbeien, aalbessen, kruisbessen,
appels, peren , vijgen, pruimen. bramen, frambozen
Kruiden
Maggiplant, tijm, peterselie , selderie, dille etc
Bloemen
Dahlia’s zijn typische volkstuin bloemen zo ook goudsbloemen,
pioenrozen, klaprozen, afrikaantjes , laterus, duizend schoon, en
natuurlijk zonnebloemen

De elementen
Als je zelf tuiniert merk je doet het niet allemaal even makkelijk gaat . Soms is het te
droog , dan weer te nat, dan heb je luizen in je gewassen, dan eten de duiven de sugar
snaps of de jonge plantjes op , of de muizen eten de net ontkiemde bonen zaadjes op of
de vogels eten je aardbeien en bessen op. Je krijgt zo respect voor de tuinders die toch
maar zorgen dat er in de winkel zulk mooi fruit en groenten te koop is. . Op de Eemakker
zie je veel netten , plastic potten en slingers om de dieren te verjagen.
Dieren
Op de Eemakker mogen we geen dieren houden, Uitzondering daarop zijn Bijen ,. We
hebben op dit moment 1 tuin met een bijen kast. Dit is tuin no 54

Wat mag je kweken
Elke tuinder mag in principe kweken wat ie maar wil. De Eemakker heeft een reglement
waarin regels staan om te zorgen dat tuinders geen overlast geven aan buurtuinder. Je
mag bv geen grote en hoge bomen op je tuin zetten , je moet de tuin goed onderhouden
etc. we mogen bv geen wietplanten kweken
Onkruid
Nederland is het meest vruchtbaarst van de hele wereld. Als je in het voorjaar 4 weken
niets aan je tuin doet is ie helemaal groen met van alles en nog wat. Er zijn wat
vervelende soorten onkruid wat we op de Eemakker hebben : heermoes, kweek gras en
zevenblad. Dit soort onkruid heeft diepe wortel strengen die je niet even makkelijk
verwijderd.
Soort tuinen
De meeste tuinen op de Eemakker zijn “groentetuinen “. Daar wordt 95% groenten en
fruit gekweekt. Daarnaast hebben we wat andere tuinen : een echte bloemen tuinen is
tuin no 41 , of een fruittuin (no 20a) met hoofdzakelijk bramen en bessen

