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Van de voorzitter
Terwijl ik zit te schrijven komen grote regenbuien naar beneden, daar snakten de tuinen naar
en worden wij tuinders ook heel blij van.
U kreeg enige weken geleden een bericht van een teleurgestelde voorzitter met betrekking tot
het aantal aanmeldingen voor het alternatief opzoomeren. Dit is nu gelukkig weer een bericht
van vreugde. Uiteindelijk hebben meerdere leden zich gemeld en het is fijn te zien dat op veel
plaatsen mensen aan het werk zijn en ons tuinenpark opknapt!
Het zijn moeilijke tijden voor u persoonlijk en ook voor de vereniging om alle regels te handhaven i.v.m. de maatregelen van het coronavirus. De toiletten en de afdeling inkoop zijn weer
geopend en zoals u al heeft vernomen staat de koffie vanaf 1/7 op zaterdagmorgen weer
klaar in de kantine mits iedereen zich aan de afstand van 1½ meter houdt, we hebben de tafelindeling daar naar ingericht.
Gelukkig zijn er voor zover bij ons bekend geen leden ziek geworden door het virus. Maar blijft
u a.u.b. alert op afstand houden en hygiëne. Het is heel fijn om juist in deze tijd een volkstuin
te hebben, om heerlijk buiten te kunnen zijn. Bijgaand een artikel van de (vooral bij vrouwen
bekende) schrijfster Yvonne Kroonenberg, waarin ze schrijft hoe positief haar leven veranderd
is door een volkstuin te nemen.
We hebben veel gemist het laatste half jaar qua contacten op de tuin. Geen jaarvergadering,
twee keer opzoomeren met lunch, Paasbrunch, stekjesmarkt en alle zaterdagochtend koffie
uurtjes.
Binnenkort wordt gestart aan de verdere verbouwing van het theehuis en gaan we de omgeving van de containers opknappen. We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over
de verzekering van de te plaatsen zonnepanelen, dat is wat ingewikkeld omdat het gebouw
eigendom is van de gemeente. Zodra dat rond is kunnen we eindelijk de bestelling definitief
maken.
Hadden we aan het begin van het seizoen 5 tuinen te huur, nu hebben we een wachtlijst met
12 aanvragen.
Al met al goede ontwikkelingen. Als iedereen zich ook nog aan de tuinregels houdt met betrekking tot parkeren, afvoeren van vuilnis en tuinafval, sluiten van het hek enz. dan is er echt
helemaal niets te mopperen en dat is uitzonderlijk voor een voorzitter (maar wel prettig).
Denkt u aan de kraan op uw tuin, we hebben al een paar tuinen blank zien staan doordat men
vergat de kraan af te sluiten en af te koppelen!
Nog een hele fijne gezonde zomer toegewenst, geniet van uw tuin en van elkaar.
Wil Lammeree.
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Van de voorzitter
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Compost – FAQ
Wat is compost?
Compost is een grondstof die bestaat uit plantaardige resten (groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, etc.). Het composteringsproces is te vergelijken met wat er
in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de
donkerbruine bosgrond. Rijpe compost is een donkerbruin tot bijna zwart kruimelig materiaal
dat naar bosgrond ruikt. Dat is het resultaat van het composteringsproces, een natuurlijk proces dat gecontroleerd en gestuurd wordt. Het is een product met een hoog stabiel organisch
stofgehalte en nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten.Compost is een
bodemverbeteraar en geen meststof. Compost bevat een hoog gehalte stabiel organisch materiaal. Uit dat organisch materiaal vormt zich humus.
Waarom gebruik je compost
Tuinieren zorgt voor het uitputten van de bodem. Door het schoonmaken van borders, weghalen van grasmaaisel en het oogsten van groenten en fruit worden steeds voedingselementen
en organisch materiaal weggehaald. Om uitputting en structuurverval te voorkomen moet u de
bodem van nieuw organisch materiaal voorzien. En dat doet u met een bodemverbeteraar als
compost.
Compost brengt meer structuur in de bodem, de organische stof zorgt er voor dat de bodem
clusters vormt. Kleinere bodemdeeltjes klonteren samen tot grotere gehelen die ook voor
grote poriën zorgen. Die structuur in de bodem is nodig om zuurstof en water in op te slaan.
Plantenwortels vinden gemakkelijker zuurstof, water en voedsel (in de vorm van mineralen)
en kunnen beter in de bodem dringen. Een stabiele structuur verhindert dat de bodemdeeltjes
gemakkelijk losraken en verplaatsen. Compost helpt dus om de bodem doorlaatbaar te houden voor water én bodemerosie te voorkomen.
Compost is voedsel voor het bodemleven en geeft bescherming tegen ziektes.
Het organisch materiaal en de humus leveren voedsel voor nuttige bodemorganismes. Het organisch materiaal in compost is van verschillende oorsprong (groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout, etc.), waardoor ook verschillende bodemorganismes aangetrokken
en gevoed worden. Een rijk en evenwichtig bodemleven zorgt er voor dat schadelijke organismen, zoals aaltjes, of sommige ziekten niet de overhand krijgen. Compost beschermt dus de
planten tegen ziektes.
Hoe gebruik je compost?
De meesten onder ons zullen wel compost gebruiken. Zelfgemaakte compost, compost van de
compoststraat of compost van de gemeente. Maar hoe gebruik je compost nu precies? Hoeveel compost mogen je planten hebben? En in welk seizoen kun je het beste compost aanbrengen? Maakt het wat uit of je jonge of rijpe compost gebruikt?
Om met dat laatste te beginnen, ja, het maakt wat uit of je jonge of rijpe compost gebruikt.
Jonge compost is halfverteerde compost met nog herkenbare delen; het ruikt naar afvalmateriaal.Jonge compost is ideaal als bodembedekker. Het composteringsproces gaat eigenlijk
verder door en stilaan zal het materiaal verder de grond indringen.Je zou jonge compost dus
goed voor de winter kunnen gebruiken om de tuin te mulchen.
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Compost – FAQ
		

jonge compost					rijpe compost
Rijpe compost is volledig verteerd en ruikt naar bosgrond. Het brengt meer structuur in de
bodem en voedt verschillende bodemorganismes.
Meerjarige compost lijkt op potgrond. Het is een prima bodemverbeteraar, maar kan ook heel
goed als potgrond of zaai-en stekgrond gebruikt worden.
Compost is ook bedoeld als basisbemesting. Voor wortelgewassen en peulgewassen, die allebei weinig bemesting nodig hebben, is het voldoende voor een heel seizoen. Voor de andere
gewassen, bij koolgewassen en bladgewassen zelfs zeer noodzakelijk, kun je bijmesten met
welke mestsoort je wilt.
Hoeveel compost hebben je planten nodig?
Voor het jaarlijkse onderhoud kun je een laag van ½ tot 1 centimeter aanbrengen.
Voor de groentebedden geldt dat niet iedere groente dezelfde hoeveelheid compost nodig
heeft. Er zijn gulzige soorten en er zijn heel bescheiden soorten., die nauwelijks compost of
andere voeding nodig.
•

Heel veel compost, 8 tot 10 kg/m² is voor spinazie, prei ende meeste kolen.

•

Veel compost, 6 tot 8 kg/m² voor sla, andijvie, knolselderij, peterselie, kervel, koolrabi,
suikermaïs, augurk, courgette, pompoen, komkommer, meloen, tomaat, aubergine,
paprika, pepers en aardbei.

•

Matig compost, 2 tot 4 kg/m² voor aardappel, knolvenkel en biet.

•

Geen compost strooien bij wortelen, pastinaak, veldsla, ui, sjalot, knoflook, erwt, boon,
tuinboon, witlof en schorseneren.

Kolen, prei, knolselderij en komkommer stellen wat extra compost in juli-augustus zeker op
prijs. Strooi 4 kg/m² tussen die groenten. Dat geldt ook voor rozen, trouwens, mocht je die ook
op de tuin hebben.
Eén 10-liter emmer vol is ongeveer 8 kg compost; een kruiwagen bevat gemiddeld 70 liter
compost.
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Compost – FAQ
In welk seizoen kun je het beste compost aanbrengen?
De beste periode voor het aanbrengen van compost is in maart of april, dus voorafgaand aan
het groeiseizoen. Bij zware kleigrond mag het ook in de herfst. Maar aangezien de gemeente
jaarlijks (behalve dit jaar, dan) compost stort op het parkeerterrein van ons volkstuinencomplex, brengen de meeste tuinders compost aan het in het voorjaar.
De aangebrachte laag compost behoeft niet te worden ondergewerkt.
Namens de compostcommissie,
Lenie Dokman

Voor het schrijven van dit artikel is het Handboek Ecologisch Tuinieren van VELT
geraadpleegd; www.velt.be
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Tips voor in de moestuin
Tips voor in de moestuin: en het gebruik van meststoffen.
Door goed te bemesten krijg je gezonde planten en een goede oogst.
De belangrijkste voedingselementen die een plant nodig heeft zijn
stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K).
Stikstof is nodig voor de vorming van bladgroen en van belang voor de groei van de plant
Een gebrek uit zich door een gele bladkleur (bij planten die normaal groen behoren te zijn) Het
is het eerst bij oudere bladeren te zien.
Fosfaat is belangrijk voor de vorming van wortels en voor de bloei en het rijpen van de vruchten.
Een gebrek aan dit element uit zich doorpaarsachtige verkleuring, kleine planten en een
slechte zaadzetting.
Kalium zorgt voor het transport van water en koolhydraten naar en in de plant.
Een gebrek aan kali uit zich door gele verkleuringen aan de bladranden
(waar de verdamping het sterks is).
Ook moet de zuurgraad (de pH-waarde) van de grond in orde zijn. Is die te hoog of
te laag, dan nemen de planten geen of onvoldoende voedingsstoffen op. Kalk beïnvloedt
de zuurgraad
PH waarde 6,5-7 is goed.
Een goede verzorging van de bodem met organisch materiaal is noodzakelijk voor
een goede structuur van die bodem. Voor dit doel kunt u jaarlijks op een moestuin
per 100 m² zeven kruiwagens paardenmest of compost (0,5 m³) onderwerken.
Heeft u een siertuin dan kunt u jaarlijks per 100 m² ongeveer 3,5 kruiwagen
paardenmest of compost (0,25 m³) toevoegen. Doe dat bij voorkeur in het voorjaar,dan hebben de bodemdiertjes de tijd om de mest in goed voedsel voor de planten om te zetten.
Kalkkorrel:
Deze kan het hele jaar aan de bodem worden toegevoegd maar dit moet zo lang
mogelijk voor het planten en liefst zo snel als mogelijk worden onder gewerkt.
Wacht minimaal een maand met planten en zaaien.
Het is in ieder geval niet nodig om ieder jaar te bekalken als de grond in goede conditie is.
Een standaard kalkbeurt noemt men onderhoudsbekalking; nodig 5-10 kg/ 100 m2.
Een PH test kun je doen door een zelftest (te koop bij tuincentra).
Ook zijn tuincentra in het voorjaar vaak bereid een grondmonster te onderzoeken
om de PH waarde vast te stellen.
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Tips voor in de moestuin
Patentkali:
Is een natuurproduct het komt uit de kalimijnen en bevat weinig zout.
Voor chloridegevoelige gewassenmet relatief grote kans op zoutschade (verbranding)
is zeker op lichtere grondsoorten, patentkali de aangewezen meststof voor de kalivoorziening.
Patentkali is een gekorrelde kalimeststof met een hoog gehalte aan magnesium
en zwavel en voor lichtere gronden aanbevolen.
Ook tijdens de groei (mits voldoende bodemvocht) kan het toegediend worden.
Chloridegevoelige gewassen met relatief grote kans op zoutschade zijn:
Aardappelen, Groentegewassen en Uien.
Chloridegevoelige gewassen.
Erwten, Bonen, Bessen, Frambozen, Bramen, Bloemen en Aardbeien.
Patentkali mag ook worden toegepast in de biologisch-dynamische en ecologische
sier en moestuin.
In de aardappelteelt geeft Patentkali minder blauwgevoeligheid en een betere
houdbaarheid en bewaring ,consumptieaardappelen bemest met patentkali zijn
smakelijker (zegt men).
Dosering 5 kg/100 m2
Culterra:
Dit is een organische meststof zowel voor de hobbytuinder als de professionele
gebruiker.
Het organische stofgehalte is minimaal 40% en is het ideale meststof voor de gehele tuin, de
mestkorrels zijn gemakkelijk in gebruik eenvoudig te doseren en werken snel en langdurig.
De verwerkte grondstoffen en elementen NPK 10-4-6 zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong.
Culterra bevat eiwitrijke grondstoffen, deze worden door het bacterieleven in de
grond omgezet in verantwoorde, goed opneembare voedingstoffen die geleidelijk
vrijkomen. Deze voedingswijze voorkomt groei-explosies.
Culterra heeft een lange werkingsduur en staat garant voor een hoog rendement.
Culterra is geperst in korrelvorm. De korrels strooien als er regen wordt verwacht of na het
strooien besproeien, het lost snel op, maar spoelt niet uit
.
Dosering 5-15 kg /100 m2
Koemestkorrels:
Dit zijn gedroogde korrels ze zijn relatief rijk aan stikstof en kalium.Ze verbeteren de bodemstructuur, verhogen organische stofgehalte en een vochtvasthoudend vermogen.
En geeft een vruchtbaar bodemleven.
Geeft een natuurlijke verrijking aan de bodem met organisch materiaal om de
grond aanhoudend in evenwicht te houden.
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Tips voor in de moestuin
Moestuin korte teelten: ijsbergsla, Spinazie en bladgewassen.
Dosering 1 kg per 5-8 m2 uitstrooien voor het zaaien of planten en licht
onderwerken.
Moestuin lange teelten: Prei, Tomaten, Meloenen en diverse koolsoorten.
Dosering 1 kg per 3-4m2 en licht onderwerken.
Voorzorgmaatregelen:
De geadviseerde hoeveelheden zijn afhankelijk van vele factoren, gewassoort,
bodemtype en de bemeste toestand van de grond.
Kunstmest:N 12-P 10-K 18
Kunstmeststoffen bevatten plantenvoedingsmiddelen in direct opneembare vorm van korrels,
(dit kan nodig zijn als er veel voeding van de plant is afgenomen door snoeien of maaien) of
als ze ziek zijn geweest.Zoals gezegd, het werkt direct op de planten in en versterkt de groei.
Kunstmest niet meer toepassen na begin september, omdat de plantengroei
langzamer moet gaan verlopen en de planten afgehard de winter in moeten gaan.
In de biologische tuinbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest.
Kunstmest is erg geconcentreerd; voedingsstoffen worden zo op een andere manier aan de
plant aangeboden dan in de natuur gebruikelijk is.
Kunstmest is niet giftig maar kan wel een licht verzurend effect hebben op de
grond vanwege de hoge concentratie aan voedingsstoffen moeten we
kunstmest juist doseren-een te hoge dosering kan wortels beschadigen.
Dosering maximaal 5kg per 100m2.
Namens de inkoopcommissie
Arie Roubos.
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Vlinders en bijen horen in de tuin
Vlinders en bijen horen in de tuin. Wij genieten van hun sierlijke aanwezigheid en waarderen
deze harde werkers als bestuivers van de groenteplanten en fruitbomen. Zo is het altijd geweest en we hopen, dat het zo blijft voor onze kinderen en kleinkinderen. Helaas op dit moment
gaat het niet goed met de insecten, vlinders en wilde bijen.

Moderne chemische gewasbescherming in land en tuinbouw zijn zo “goed” geworden, dat heel
veel inheemse insecten met uitsterven bedreigd worden. Ook de uitbundige bestrating van tuinen en de monoculturen als gras en mais zorgen ervoor dat de insecten geen voedsel kunnen
vinden en daardoor verhongeren en verder vinden ze geen schuilplaats tegen hun belagers.
De groenteteelt is noodzakelijk en een mooi perceel met sla is prachtig om te zien echter voor
de vlinders en bijen is het een woestijn. De vlinders komen nog wel op een onbespoten veld
met kool om er hun eitjes te leggen. Maar dan wordt er al snel geklaagd over die ‘verschrikkelijke vervelende’ rupsen die de planten kaal vreten. Bijen moeten soms ver zoeken hun nectar
en stuifmeel te vinden.
In de volkstuinen willen wij vlinders en bijen een handje helpen. Wij hebben een tuin aangelegd, waar ze alles kunnen vinden wat ze nodig hebben om te overleven. Voor alle vlinders
en bijen is het belangrijk, dat ze voldoende voedselbronnen vinden, een schuilplaats hebben,
en een plek vinden waar ze hun eieren kunnen leggen en de larven kunnen uitgroeien tot
vlinders.
Onze vlindertuin is vol met insect-vriendelijke en bloeiende planten, er is water en een takkenril waar sommige insecten overwinteren. In de vlindertuin zetten wij planten, die bloeien vanaf
de vroege lente tot laat in de herfst. Zodat er altijd nectar en stuifmeel is voor de insecten die
het willen benutten.
Komt u ook helpen met
zo’n bijzondere tuin
te onderhouden?
Joanna Schneiders Pizon
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Aardappel toren / Verticaal kweken
Bij sommige mensen is het misschien opgevallen, drie bergjes houtsnippers aan de rand van
mijn tuin (41).
Er waren verschillende planten die uitstaken bij die bergjes wat er best apart uit ziet.
Bijvoorbeeld aardappels…
‘Wat is dat?’ heb ik vaak gehoord… maar sommige mensen konden die vraag niet stellen in
verband met mijn afwezigheid.
Dus bij deze een toelichting:
Het is een nieuwe manier om planten verticaal te laten groeien en ruimte te kunnen besparen
dus om planten te laten groeien in een heel beperkte ruimte.
Bijvoorbeeld op schoolpleinen waar weinig plek is voor een moestuin, in kinderdagverblijven of
hele kleine tuinen, bij senioren woningen of zelfs op een balkon.
In een standaard moestuin kan dat ook een manier zijn om de oogst te vervroegen door de
planten eerst binnen op te kweken en dan in mei buiten te poten.
Kippen- of hek- gaas dient als een buiten skelet, zodat de toren omhoog kan. Rond de buitenrand heb ik voorzichtig houtsnippers gestrooid, binnen heb ik een mix van tuingrond, potgrond
en compost materiaal gebruikt. Ik heb thuis de gekweekte planten horizontaal gelegd zodat
alleen de groei punten naar buiten uitsteken.
Ik bedekte alles zoals hierboven vermeld, zo maakte ik ongeveer drie lagen met planten.
Op de bovenste laag van de toren plantte ik de stekjes verticaal.
Alles krijgt water en dan groeien maar!
Er is bijna geen onkruid wieden nodig.
Het is wél belangrijk om voldoende water te geven om de groei te stimuleren.
Oogsten van aardappels is dan ook heel gemakkelijk.
Ik maak de toren open en leg de grond op een worteldoek zodat ik bij de aardappels kan.
Wat er over is kan op de tuin gestrooid worden of hergebruikt voor nieuwe toren.
Foto 1 & 2 Opbouw van de toren.
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Aardappel toren / Verticaal kweken
Foto 3 Toren net na planten.

Foto 4 Toren tijdens groei.

Foto 5 & 6 Oogsten.

Joanna Scheinder-Pizon.
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Een onverwachte gast
Een paar weken geleden zag ik in mijn appartement een klein muisje rennen langs de plinten.

Wat zoekt die in een woning op de tweede verdieping?
Na mijn gast, een spitsmuisje, een paar dagen onderdak te hebben verleend vond ik het welletjes en heb hem gevangen en op de tuin gebracht.
Ik vroeg me af wat is het leefgebied van een spitsmuis, dat is toch niet de tweede etage van
een flatgebouw? Het onderstaande artikel over de spitsmuis vond ik bij “Vroege Vogels”.
Als je een composthoop of compostbak hebt dan is de kans op een ontmoeting met een
huisspitsmuis groot. Vaak zijn ze zo tam dat ze je eerst aankijken voor ze een veilig heenkomen zoeken. Het zijn grappige diertjes die buiten in de tuin alleen maar nuttig zijn. ’s
Zomers maken spitsmuizen met regelmaat hun nest in de composthoop. Let op als je de
compost gaat omzetten.
Composthoop favoriet
Het kleine nest gemaakt van gras en bladeren bouwen ze vaak ondergronds. Soms ligt het in
het gangenstelsel van andere zoogdieren. Ook stapelmuurtjes en houtstapels zijn favoriet om
een nest onder te bouwen. Vooral de composthoop is aantrekkelijk voor onderdak en voedsel
want dan hoef je niet ver te lopen om naar de winkel te gaan. Een natuurlijke tuin wordt op
prijs gesteld.
Leven om te eten
De huisspitsmuis is een carnivoor en eet allerlei soorten kleine dieren. Hij jaagt op ongewervelde soorten als insecten, spinnen, larven, pissebedden, slakken, wormen, motten, muggen
en kakkerlakken. Ook gewervelde dieren zoals hagedissen, jonge muizen en aas staan op het
menu. Daar waar wespen- en hommelnesten op een bereikbaar plek zitten, worden ze wel
eens geplunderd door spitsmuizen. Huisspitmuizen eten dagelijks hun eigen lichaamsgewicht
aan voedsel op. Veel tijd om te lanterfanten hebben ze dus niet. Tussen een aantal rustperioden door zijn ze vrijwel continu op zoek naar voedsel.
Slaapmuts
De huisspitsmuis leeft solitair en komt vooral ‘s nachts tevoorschijn. Het is een langslaper want
in de ochtenduren is hij in geen velden of wegen te bekennen. Spitsmuizen zijn ook ’s winters
actief en houden nauwelijks een winterslaap. Met een beetje geluk kun je ze horen.
Ze maken een schril, hoog piep geluid. In geval van nood kan de moeder de jongen op een
bijzondere manier meenemen. Ze lopen in een ‘karavaan’ achter elkaar aan. Heel zelden zie
je een dergelijk treintje spitsmuizen in de eigen achtertuin.
Wim van Drunen.
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Wateroverlast en een niet goed werkende drainage
Een thema waarover je als tuinder niet over komt uitgepraat.
Enkele punten die in ieder gesprek over dit onderwerp aan de orde komt, onderstaand een
korte opsomming.
Het drainage systeem is niet goed aangelegd.
Er wordt te weinig doorgespoeld.
Er zitten breuken in de leidingen.
Het waterpeil van het oppervlaktewater staat te hoog.
Er wordt te weinig en niet diep gespit.
Als u naar het grondwaterpeil in de gemeente Zwijndrecht kijkt ziet u dat het waterpeil in het
gebied van Bakestein vrij hoog is. Op ons complex zijn er een paar plekken die heel snel last
hebben van wateroverlast en dat is zeer frustrerend voor de tuinders van zo’n perceel.
Kort geleden hebben we gezien hoe mevr. v.d. Berg van tuin 69b op haar tuin, in kniediep
water,haar aardappelen probeerde uit het water te vissen. De tuinen in haar directe omgeving
hebben ook, zei het in geringere mate, last van wateroverlast.
Het waterpeil van het oppervlaktewater kunnen we niet beïnvloeden en terecht laten we dat
maar aan het waterschap overlaten. Het drainagesysteem is naar onze mening destijds goed
aangelegd.
Kunnen we zelf het wateroverlast op onze tuin oplossen?
Gedeeltelijk, we kunnen de grond verbeteren door ze meer doorlaatbaar te maken, door onder
andere goed en diep te spitten. De regentonnen niet over laten lopen, maar tijdig leegmaken.
Maar dat is het wel zo’n beetje. Een goed werkende drainage is natuurlijk heel belangrijk.
Een dezer dagen is ons drainagesysteem door de firma Aart den Hollander opnieuw doorgespoeld.

Onze indruk is dat dit zeer goed is doorgevoerd. Het spuitstuk kon in alle leidingen van het
begin tot het eind goed doorgevoerd worden. Er werden geen breuken in de leidingen vastgesteld. We zijn benieuwd of we in de komende tijd kunnen zien of dit doorspoelen van de
drainage een gunstig effect heeft.
Een feit is dat de veranderende klimaatomstandigheden ook een grote rol spelen bij
wateroverlast. Steeds vaker hebben we heftige regenbuien waarin in korte tijd extreem veel
regenwater naar beneden komt.
Dit zal waarschijnlijk in de komende tijd zeker nog wel meer voorkomen.
Wim van Drunen.
16
11

SponsorKlik
Beste SponsorKlikker,
Door het Coronavirus wordt er op reissites als Bookingen Expedia momenteel uiteraard minder gekocht. Daarnaast hebben twee zeer grote online shops, Coolblue en Bol.com (vanaf 1
april) besloten om voor onbepaalde tijd 0% commissie uit te keren. MediaMarktheeft de commissie gehalveerd van 3 naar 1,5%.
Hieronder tonen we de top 15 winkels die de commissievoorwaarden niet hebben aangepast.
Op de winkellijst zie je nog eens 100-en winkels waar je De Amateurtuinder mee kan steunen.
De meeste winkels zijn ook opgenomen in de gratis Chrome Browser Extensie.
Er is dus nog genoeg keuze, vergeet bij je volgende aankoop niet te SponsorKlikken!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Thuisbezorgd (contactloos bezorgen)
Expert.nl
Jeans Centre (2 voor 100 euro)
AboutYou (tot 40% korting)
Ali Express
Zooplus
Paradigit (tot 20% korting op laptops)
Allekabels
Kleertjes
Welkoop
OTTO (20% korting op sportkleding/schoenen)
Bonprix (tot 60% korting)
Greetz (#zegdatjedenkt)
Conrad
BeterSport
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