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Kwekerij E. Duivenvoorden
aardbeienplanten en pioenrozen
Ook voor particuliere verkoop

Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek
Tel. :
Fax:
Mob.:
Email:

0252-410701
0252-421304
06-51318630
aardbei@xs4all.nl
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Van de redactie
“Die winter is vergangen. Ik zie des meien schijn. Ik zie die bloemkens hangen. Des is mijn
hart verblijd….”. Zo vergaat het menig tuinder. Het hart popelt om weer te beginnen. De
handen worden uit de mouwen gestoken. De grond bewerken, zaaien, planten….
Ondertussen luisteren naar het gezang van de vogels, een praatje maken met de buren, de
zon voelen op je huid. Tuinders? Bevoorrechte mensen! Het bestuur praat ondertussen met
de gemeente over weer een tienjarig huurcontract. Het ziet er naar uit dat we nog lang
kunnen genieten van onze hobby.
De redactie heeft zich ingezet om u weer een lezenswaardig nummer aan te bieden. Ik denk
dat u na het lezen van dit nummer weer helemaal op de hoogte bent van het reilen en zeilen
binnen onze vereniging. Wilt u echt de fijne kneepjes weten van tomaten telen? Thijs Kleijn
vertelt u er alles over in het artikel “In gesprek met….”. Sectie A komt niet vaak aan bod in
de Riethoorn. Dit nummer vormt hierop een uitzondering. Leest u vooral het artikel
“Takkenwerk”.
Nelleke Dorsman doet verslag van haar bezoek aan Amelisweerd. In dit nummer ook een
nieuwe aflevering van “Belevenissen van en tuinman”.
Ik hoor nog wel eens: is de Riethoorn ook op papier te krijgen? Het bestuur heeft indertijd
besloten dat de Riethoorn digitaal wordt verspreid. De leden die geen computer hebben,
krijgen een papieren uitgave. Niets let u natuurlijk om zelf de Riethoorn te printen.
Vergeet u vooral niet in uw agenda te schrijven: de Algemene Ledenvergadering is op
dinsdag 24 april om 20.00 uur en de Stekjesdag is op zaterdag 28 april 2018 van 10.00 tot
16.00 uur.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2018
voor
10 juli 2018
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Bestuur
Voorzitter

Rob Brederode (Cl.03)
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847
(na 19:00 uur)

Secretaris

Vacature
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847
(na 19:00 uur)

Penningmeester

Ruud Jansen (Co.14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Kees de Rijk (Er.20)
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Beheer onderhoud
en bouwzaken KZ
Beheer,
onderhoud
Sectie A
Algemene zaken

Peter van Rijnwoude (Co.07)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl

Bart Plooij (As.18)
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-14750819

Kantinebeheer en
-verhuur

Leo van Veen (Co.15)
kantinebeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-54740675

06-15630980

Menno v. Heijningen
06-38931454
menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl

Inname / uitgifte tuinen
Inname tuinen
Uitgifte tuinen

Peter van Rijnwoude (Co.07)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
Kees de Rijk (Er.20)
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Contributie en
gebruiksvergoeding Ruud Jansen (Co.14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
tuin in bruikleen

06-15630980
06-41310335
06-83044291
(na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510

Commissies
06-49831648

Terreinbeheerder

Peter van Rijnwoude

Co.7

Terreinbeheer KZ

Rob Brederode
Kees de Rijk
Marcel Pels

Cl.03
Er.20
As.10

Menno van Heijningen

Sectie
A.38

06-38931454
(na 19:00 uur)

Peter van Rijnwoude

Co.07

06-49831648

Albert Martens
Gijs de Jong
Huug Oppelaar

Di.15
Di.14/16
Er.13

Terreinbeheer
sectie A
Bouwcommissie:
tekeningen &
vergunningen
Taxatiecommissie
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Redactiecommissie

Co.06
Cl.06
Co.05
Co.02A

Bert Drolenga
Gerk Kooy
Ruud Schaft
Remon Theuns
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

Co.05
Co.02A

Ruud Schaft
Remon Theuns
website@tuinverenigingspoorzicht.nl

Schouwcommissie

Clubhuis-/evenementencommissie

Schoonmaak
Clubgebouw

Jo van den Hoven
Bertus Mensing
Albert Martens
Piet van Wieringen
Ton Vervaet
Huug Oppelaar
Paul Bröking
Vacature
Ton van Dijk

Bi.09
LZT
Di.15
Er.08
Di.19
Er.13
LZT
Co.08

Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl

Emmy Hollamby
Jeannette van der Most
Sabine van der Graaf
Matthea Zeilstra
Allison van Rijn
Nely Vis-van den Berg
Bertus Hooijer
Theo Gijtenbeek

Cl.16
Co.21
Er.03
Cl.12
Co.14
Er.05
Cl.04
LZT

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Rob Brederode
Indiapad 28
2408 HH, Alphen aan den Rijn
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Agenda 2018
Vergaderingen
10
6
6
13
10
17
8
5

Januari
Februari
Maart
Maart
April
April
Mei
Juni

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

3
7
4
9
16
6
4

Juli
Augustus
September
Oktober
Oktober
November
December

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2018:
Schouw in de periode:
 26 maart t/m 1 april 2018

Herschouw in de periode:
 7 mei t/m 14 mei 2018

Najaar 2018:
Schouw in de periode:
 8 oktober t/m 14 oktober 2018

Herschouw in de periode:
 19 november t/m 24 november 2018

Evenementen
7
28
23
25
11

Januari
April
Juni
Augustus
November
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Nieuwjaarsborrel
Stekjesdag (tevens opening tuinseizoen)
BBQ vrijwilligers
BBQ leden
Sluiting tuinseizoen

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Uitnodiging Ledenvergadering
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Van de Voorzitter
Het seizoen 2018 is erg nat begonnen. Voor 18 Januari was de
weersverwachting zo dat er een heftige storm windkracht 10/11 op
komst was. En inderdaad! Zo erg als het die dag was, had ik niet eerder
meegemaakt. De storm heeft op ons complex een ware ravage
aangericht: diverse tuinhuisjes waarvan de daken de lucht in vlogen en
op andere tuinen terecht kwamen. Een twintigtal kassen heeft flinke
schade opgelopen en sommige kassen hebben de storm niet overleefd.
Samen met de terreinbeheerder heb ik het hele complex direct
geïnspecteerd en de schade opgenomen. We hebben ook direct actie ondernomen. Daarom
waren wij bij de Firma Dave Storm als eerste aan de beurt voor het schadeherstel. De
terreinbeheerder heeft dezelfde avond de leden die schade hadden allemaal een e-mail
gestuurd. De firma Dave Storm is zaterdag 20 januari gekomen om de situatie te bekijken
en heeft de maandag erop 12 kassen gerepareerd en van nieuw glas voorzien. Mijn
complimenten gaan uit naar de Firma Dave Storm voor de snelle service.
Toch heb ik twee kritische noten. Als ieder lid in de wintermaanden goed kijkt naar zijn tuin
of alles nog op orde is, valt er veel schade te voorkomen. Ruim voorwerpen die los op de
tuin liggen op of breng ze naar de Afvalstation Ecopark De Limes (“de Schans”). Kijk ook eens
naar je tuinhuis of alles in orde is: werkt het hang- en sluitwerk nog goed, zit het dakleer
nog goed, zijn de stormankers nog goed en intact? Iets kopen is één, iets goed onderhouden
is twee.
Mijn tweede kritische noot: wij hebben een geweldig mooi clubgebouw dat goed wordt
onderhouden door de schoonmaakploeg - onze dank voor hun inzet - maar toch gebeurt
het dikwijls dat de toiletten er niet uitzien als bepaalde mensen er zijn geweest. Het is toch
niet zo moeilijk om de toiletten schoon achter te laten? Ik hoop dat dit vanaf nu beter gaat.
Eind februari was er veel nachtvorst zodat er weinig gedaan kon worden op onze tuinen.
Dus het seizoen begint later voor de mensen die nog moeten spitten, bemesten en frezen.
Zo zie je maar weer dat geen jaar hetzelfde is.
Noteer in uw agenda dat de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt op 24 april 2018 om
20.00 uur in de Oude Wereld. En op 28 april is het Stekjesdag en tevens opening
tuinseizoen.
Ik wens u allen een goed en vruchtbaar tuinseizoen toe.
Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Het bestuur van Tuinvereniging Spoorzicht zoekt een secretaris. Het bestuur bestaat
momenteel uit zes personen, en er is een vacante positie voor een secretaris als zevende lid
van het bestuur. De secretaristaken worden momenteel ingevuld door een interimsecretaris.
De functie houdt in dat de secretaris als lid van het dagelijks bestuur van Tuinvereniging
Spoorzicht met de voorzitter en de penningmeester geregeld contact heeft over de lopende
zaken. Daarnaast zoeken wij iemand die de voorzitter deels kan ontlasten en bijstaan met
correspondentie. De secretaris zal zich vooral bezig houden met beheer en organisatie van
de regelmatig terugkerende verplichtingen als diverse vergaderingen, verslaglegging en
overzicht op de algemene administratie.
Tot het takenpakket van de secretaris behoren voornamelijk:
- Lid van het dagelijks bestuur: ondersteuning voorzitter bij uitvoeren routinematige zaken
- Bijhouden ingekomen en uitgaande stukken
- Voeren van diverse correspondentie
- Beheren van het digitale en papieren archief
- Voorbereiden agenda maandelijkse bestuursvergadering
- Voorbereiden agenda halfjaarlijkse commissievergadering
- Bij voorkeur aanwezig zijn bij jaarlijks overleg Alphense tuinverenigingen
- Diverse werkzaamheden met betrekking tot (de organisatie van) de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering
- Notuleren tijdens de Algemene Ledenvergadering
- In overleg andere taken of invullingen
Gevraagd wordt iemand die overzicht kan bewaren, goed kan organiseren, over goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid beschikt en een dienstverlenende
instelling heeft naar de vereniging en haar leden toe.
Gegadigden voor de functie van secretaris kunnen inlichtingen inwinnen bij voorzitter Rob
Brederode (rob.brederode@tuinverenigingspoorzicht.nl).
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Van het bestuur
Privacywet
Op 25 mei 2018 treedt een Europese verordening over dataprivacy in werking: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Doel is om de
wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens in Europa volledig te harmoniseren.
Bij de AVG draait het erom dat een tuinvereniging alleen die gegevens verwerkt die ze ook
werkelijk nodig heeft en waarvoor ze een wettelijke verwerkingsgrond heeft. Daarnaast
moet een tuinvereniging maatregelen nemen om te voorkomen dat persoonsgegevens
worden gebruikt of overgedragen voor doeleinden die niet zijn toegestaan, of zelfs worden
gestolen. Ook onze vereniging is bezig met de benodigde maatregelen om aan deze
verordening te voldoen. Er zit een periode van twee jaar tussen de inwerkingtreding van de
AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van kracht is. Ook is er op dit moment door het
huidige kabinet Rutte-3 nog geen uitvoeringswet voor de AVG opgesteld.
Informatiebord bloemenklok
Wij kijken vol verwachting uit naar de voltooiing van de bloemenklok van John Bontje. Een
bloemenklok is al vrij zeldzaam, laat staan een bloemenklok die geen 12 uur maar 24 uur
aangeeft! Het “levenswerk” van John verfraait ons complex dan ook op een bijzondere
wijze. Bij de klok komt een mooi informatiebord te staan waarop bezoekers de werking van
de klok kunnen lezen. Wij zullen – uiteraard in overleg met John – er voor zorgen dat de
bloemenklok de nodige media-aandacht krijgt, zodat geïnteresseerde mensen kunnen
komen kijken en misschien wel lid van onze vereniging worden.
Website vereniging
De lay-out van de website is vernieuwd en voldoet weer aan de eisen van deze tijd. Zo is de
website responsive, dat wil zeggen dat de website op smartphones en tablets goed leesbaar
en navigeerbaar is. Vergeet u vooral niet de website af en toe te bezoeken:
http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl
Vacature secretaris
Henk Voskuilen heeft aangegeven secretaris te willen worden van onze vereniging. Hij is
ook enthousiast begonnen, maar hij heeft helaas - door een wijziging in zijn
gezondheidssituatie - zijn werkzaamheden gedeeltelijk moet staken. Wij wensen hem van
harte beterschap toe. U begrijpt dat wij nog iemand zoeken die in overleg met Henk een
deel van de taken van de secretaris wil uitvoeren. Misschien bent u het wel! Wilt u meer
informatie over deze mooie functie, neem dan contact op met onze voorzitter Rob
Brederode. U kunt elders in dit nummer de functiebeschrijving voor de secretaris lezen.
namens het bestuur,
Peter van Rijnwoude,
(waarnemend secretaris)
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Algemene Ledenvergadering en Stekjesdag
Onze Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op dinsdag 24 april om 20.00 uur
gehouden. De vergadering vindt plaats in Wijkcentrum Kerk en Zanen, gelegen aan De Oude
Wereld 57. Ik nodig u hierbij uit en hoop op een hoge opkomst. Deze vergadering is zowel
voor uzelf als de vereniging belangrijk.
In dezelfde week – op zaterdag 28 april – is de opening van het tuinseizoen. Wij houden dan
onze traditionele Stekjesdag. Uiteraard zijn alle leden en hun familie hartelijk welkom op
deze dag. Wij nodigen ook alle Alphenaren uit om op die dag eens te komen kijken wat wij
op ons complex allemaal te bieden hebben. Deze uitnodiging komt in het Alphens Weekblad
en ook op Facebook.
De Stekjesdag is van 10.00 tot 16.00 uur.
Wat kunt u allemaal verwachten op deze dag? U kunt de volgende kramen bezoeken:
 Van Duivenvoorde (aardbeien en pioenrozen)
 IVN
 Schouten kruiden
 De Jong koemest
 Het bestuur verkoopt plantjes en zal e.e.a. weggeven
 Het jamvrouwtje Jacqueline
 Vereniging Groei en Bloei
 Gemeentekar
 Kaasmevrouw M. Verkleij
Verder is er voor de kinderen een springkussen. ’t Stekkie is die dag tot 16.00 uur geopend.
U kunt daar van alles krijgen.
Uw voorzitter,
Rob Brederode
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In gesprek met …
Thijs Kleijn heeft op het Asterpad een mooie tuin.
Hij is jarenlang tomatenkweker geweest. Ik vroeg
mij af wat wij als amateurtomatenkwekers
kunnen
leren
van
een
professionele
tomatenkweker. Daarom:
In gesprek met Thijs Kleijn.

Thijs en zijn vrouw Marian ontvangen mij hartelijk bij hen thuis. Er volgt een boeiend
gesprek. Ik raak gaandeweg onder de indruk: wat een kennis moet een tomatenkweker
hebben om zijn vak goed uit te kunnen oefenen!
Hoe ben je aan al die kennis gekomen, Thijs?
“Mijn vader had een tomatenkwekerij aan de Veldweg in Ter Aar. Als jonge jongen hielp ik
hem al. Ik heb de Tuinbouwschool in Ter Aar gevolgd, later heb ik nog veel cursussen
gevolgd. Veel heb ik ook geleerd van andere tomatenkwekers. Wij hadden indertijd een
contactgroep van zo’n twaalf kwekers. Wij wisselden veel gegevens uit en bezochten elkaars
bedrijf. Daar gaf ik mijn ogen natuurlijk goed de kost! Een leerzame tijd. De toenmalige
Dienst Landbouw Voorlichting was daar ook bij betrokken. Zij gaven goede adviezen en zij
vergeleken - op basis van de door de verschillende kwekers aangeleverde gegevens - wie
het meest efficiënt produceerde. Het resultaat daarvan was dat je soms je bedrijfsvoering
aanpaste.”
Ben je lang tomatenkweker geweest, Thijs?
“Ik ben 38 jaar kweker geweest, waarvan 20 jaar tomatenkweker. Mijn broer en ik hebben
het bedrijf samen van onze vader overgenomen. Het bedrijf was toen 1 ha. groot. Op het
bedrijf stond één kas. De tomaten stonden in de grond. Wij kweekten één soort
vleestomaat, de Dombito. In 1989 hebben we de kwekerij van de buurman gekocht. Die was
ook 1 ha. groot. Een bedrijf met 2 ha. aan kas was in die tijd middelgroot. Nu is dat een klein
bedrijf, er zijn nu wel bedrijven met zo’n 50 ha. aan kas. De koop van de kwekerij van de
buurman was voor ons reden om de bedrijfsvoering radicaal te veranderen. Beide kassen
gesloopt, één nieuwe kas geplaatst. Wij hebben alle nieuwe ontwikkelingen toegepast.
Zoals kweken op substraat, in plaats van in de grond. Computergestuurde toevoeging van
water en voeding. Een buisrailsysteem geplaatst, waarbij de tomaten op werkhoogte
groeien. De tomaten worden daarbij zittend geplukt. De plukker zit op een elektrokar die
over twee buizen op de grond rijdt, die buizen zijn tevens de verwarmingsbuizen. Een
vernuftig systeem waardoor het werk licht is. De geplukte tomaten worden in een fust
gedaan. De volle fust wordt geleegd in een watergoot met stromend water. Door de
stroming worden de tomaten getransporteerd naar de sorteer-, pallet- en opslagruimte,
waar ze gedroogd worden en ingepakt voor de veiling. In 2004 werd mijn broer 65 jaar en
hij wilde eigenlijk wel stoppen. Er deed zich een gelukkige omstandigheid voor: Intratuin
wilde onze kas kopen. De kas verkocht en dat was voor mij het einde van een lange periode”.
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Wat is eigenlijk substraat?
Een substraat is een kunstmatige boden waarop de plant groeit. De tomatenplant staat dus
niet in de grond. De bodem van de kas is bedekt met een witte folie en daarop staat een pot
met substraat waarop de plant groeit. Wij hebben steenwol gebruikt en ook een paar jaar
perlite. Steenwol wordt gemaakt door basalt te smelten en van het vloeibare basalt draden
te maken. De wortels van de plant groeien in de steenwol. Van steenwol kan de plant niet
leven natuurlijk. Daarom is elke plant voorzien van een druppelaar. Door de druppelaar
wordt water met opgeloste voeding toegediend. Dit proces is computergestuurd. Was de
opbrengst vroeger per seizoen zo’n 4 – 10 kg/m², met toepassingen van alle nieuwe
technieken nu zo’n 60 kg/m². Een enorme toename.”
Heb jij tips voor ons voor de tomatenteelt op onze tuin?
“Ja, ik heb er wel een paar. Teel je tomaten bij voorkeur in een kas. Tomaten buiten telen is
niet onmogelijk in ons klimaat, maar het gaat wel vaak mis. Als het nat is, krijg je vaak last
van de tomatenziekte phytophthora. Een raam boven de planten kan wel wat helpen. Ze
worden dan minder nat. In de kas is het belangrijk dat je de plant niet direct op zijn
definitieve plaats zet. Verplaats de plant in het begin een paar keer, zet hem als het ware
op dieet. Pas na een aantal weken op zijn definitieve plaats zetten. Doe dit als de eerste tros
begint te bloeien. Verder de bevruchting in de gaten houden. Als er hommels zijn zorgen zij
ervoor. (In onze kas in Ter Aar stonden drie hommelkasten met elk 65 hommels. De
hommels zorgden elke week voor de bestuiving van 45.000 trossen en zij sloegen er niet
één over!) Zie je geen hommels in je kas, tik dan licht tegen de trosjes bloemen. Het
stuifmeel van de meeldraden komt dan op de stamper. Kijk naar het blad van de plant en
geef zo nodig wat voeding aan de plant. Ik denk dat veel mensen teveel water geven. De
plant hoeft niet zoveel water. Steek zo nodig een stokje in de grond om te zien of de grond
nog nat genoeg is.”
Heb je nog andere hobby’s dan je tuin?
Ik hou veel van fietsen. Soms ga ik alleen, maar mijn vrouw en ik fietsen ook vaak samen.
Wij vinden met name fietsen op de Veluwe erg mooi. Verder doe ik vrijwilligerswerk. Ik werk
elke dinsdag in de tuin van de Bonifatiuskerk en ik doe ook het onderhoud van de siertuin
van het Woonservicecentrum Rietveld. O ja, ik heb nog een hobby, ik hou van zingen en ben
lid van een koor.”
Wat vind je van onze vereniging?
“Het contact met de andere tuinders op het Asterpad is erg plezierig. Ik vind het leuk dat er
zo’n diversiteit aan tuinen is. Bij de één ligt het accent op groente, bij de ander op bloemen,
fruit of recreatie. Op de rest van het terrein kom ik niet zo vaak, wel met corvee natuurlijk,
maar verder is het meestal op de parkeerplaats rechtsaf.”
Thijs hartelijk dank voor dit gesprek, ik hoop dat veel tuinders wat aan je adviezen hebben!

Bert Drolenga.
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Het is mogelijk om de volgende materialen via de Tuinvereniging te kopen:

Materiaal

Eenheid

Euro

Koemest korrels
Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Potgrond
Potgrond
Kalkkorrels
Kalkpoeder
Golfplaten
Zand
Patentcali
12-10-18
Drainage
Regenton klein

20 kg
40 liter
5 x 40 liter
40 liter
5 x 40 liter
25 kg
25 kg
Per stuk
Per kruiwagen
1 kg
1 kg
Per meter
Per stuk

15,00
3,00
11,00
3,50
13,00
10,00
7,00
3,50
2,00
1,00
1,00
1,25
5,00
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Amelisweerd
Grenzend aan de A27 en naast Bunnik ligt Amelisweerd. Het is een prachtig groen en
uitgestrekt gebied om een heerlijke wandeling te maken en natuurlijk de historische
moestuin te bezoeken.
De landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen zijn in de vorige eeuw door
de gemeente Utrecht aangekocht als recreatiegebied voor haar bewoners. De
landgoederen en landhuizen behoren tot de fraaiste van Nederland en zijn
Rijksmonumenten. Nieuw Amelisweerd is een heerlijk rustig bos en een leefgebied voor
reeën en reigers. Oud Amelisweerd kent een bijzondere combinatie van 18 e -eeuwse
formele parkstijl met bomen en lanen. Het landhuis is opengesteld als museum. Rhijnauwen
is een levendig landgoed met veel druk bezochte recreatieve voorzieningen en een
theehuis.
In Oud-Amelisweerd, links achter het museum, vindt u de tuinderij Amelis‘ Hof, een 18e eeuwse moestuin van circa één hectare grond waar sinds 1984 op biodynamische wijze
groenten, fruit, kruiden en bloemen worden geteeld. Op de historische grond groeien zo’n
60 verschillende groenten, 25 soorten kruiden, klein fruit en vele bloemen met de rijke
smaak en geur van vroeger. Het zijn bekende producten, maar ook vergeten groenten als
oerbiet en winterbroccoli en ouderwetse groenten als snijbiet (warmoes), spekbonen,
pastinaak en aardpeer. De veelheid aan vormen en kleuren zijn een lust voor de zintuigen.
Michel Smits en Mariëlle Dings zijn de tuinders van Amelis’Hof. Samen werken ze al jaren
op de tuin geholpen door mensen die het leuk vinden om buiten te werken. “De tuinderij is
onze lust en ons leven. Wij willen een plek creëren waar het goed toeven is. Een hof waar
veel aandacht en zorg is voor de groenten en planten die er groeien, de dieren die er zijn en
de mensen die er werken. Deze bezieling is voelbaar en een bron van inspiratie voor velen
die op de tuinderij komen en dat is fijn.”
De producten van het land worden verkocht in de tuinwinkel & bloempluktuin en via
groenteabonnementen. Ook wordt er geleverd aan de Veldkeuken: landgoed café, bakkerij
en biologische keuken waar je na een stevige wandeling even kan gaan lunchen of koffie
drinken. Vergeet vooral niet voor u weer naar huis gaat een heerlijk vers gebakken brood
te kopen in de bakkerij van de Veldkeuken.
www.amelishof.nl
Koningslaan 9a
3981HD Bunnik
Nelleke Dorsman.
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Belevenissen van een tuinman…”Winterslaap”
Door een operatie aan mijn enkel ben ik vanaf 18 oktober
eigenlijk niet of nauwelijks op mijn tuin geweest. De
enkeloperatie was nodig omdat ik geen kraakbeen meer had in
mijn rechterenkel en vastzetten was de enige optie om pijnvrij
te kunnen lopen. Daarvoor moest er wat ijzerwaar in mijn enkel
geplaatst
worden
(zie
de
foto
hiernaast).
Hoewel ik ‘s winters veel minder frequent op de tuin ben, voelde
de afgelopen periode als een soort winterslaap, wat mede
veroorzaakt werd doordat ik haast niet buiten kwam en ook in
huis niet zo goed uit de voeten kon. Maar in februari ben ik toch
maar weer eens gaan kijken hoe de vlag ervoor stond. Ik was
toen na 12 weken uit het gips en kon met een zgn. air walker
(brace die lijkt op een skischoen) naar buiten en dus ook even
naar de tuin.
Door de zachte eerste wintermaanden was er toch nog redelijk
wat onkruid aanwezig en ik was er niet meer aan toe gekomen
om alle oude plantenresten (bijv. van zonnebloemen) op te ruimen. Ik wil het toch een beetje netjes houden, want mijn tuin steekt toch wel schril af ten
opzichte van de tuin van mijn buurman, maar die is dan ook gepensioneerd……. Ik had wat
pioenrozen van hem gehad, die ik direct in de grond heb gezet. Natuurlijk moesten de
fruitbomen een beetje in model gesnoeid worden en was er door een vriend wat
koeienmest op de tuin gekruid, wat verdeeld moest worden over de grond en die ik
(voorzichtig) wat heb onder gespit.
Vandaag (2 maart) was ik nog even op de tuin om wat groenteafval in de compostbak te
doen, maar met een temperatuur van -5° C en windkracht 6 was het niet echt aangenaam
op de tuin. Zelfs de zaaibak met tuinbonen, die ik in mijn schuurtje voor het raam had staan,
was bevroren en ik was blij dat ik weer in de auto zat. En dan te bedenken dat de
pootaardappelen al dit weekend opgehaald moeten worden…..brrrrr. Door het weer krijg ik
nog niet echt de kriebels om van alles al weer op te starten, ik blijf nog wel even ‘in
winterslaap’.
Thuis ben ik nog steeds een beetje aan het
experimenteren
met
het
kweken
van
oesterzwammen (lees mijn stukje in het vorige
nummer van de Riethoorn) en vorige maand heb
ik flink kunnen oogsten van een 10 liter emmer die
ik vanaf half december gevuld heb met koffie (zie
foto hiernaast). Het thuiszitten had een positief
effect op de hoeveelheid koffiedik die ik daarvoor
nodig had! De oogst was voldoende om een lekker
pasta recept met oesterzwammen en een soepje
van oesterzwammen uit te proberen.
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Wil je meer weten over het kweken van oesterzwammen of wil je zelf een keer
oesterzwammen kweken?
Kijk dan even op www.koffiezwammen.nl
of vul het contactformulier in om een
opstartsetje aan te vragen.
In het volgend nummer hoop ik te kunnen schrijven over het wel en wee van het
opstarten van het tuinseizoen, want dan is het alweer bijna zomer!
Ruud Schaft

HOBBYKASSEN
Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken, serres, kassen op
maat, enz. tegen een betaalbare prijs.
Wij kunnen aan elke vraag voldoen,
want maatwerk is onze specialiteit.
Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland.
Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas
en voeren wij de materialen af.
Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte.
U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer
071-4084166 of 06-53935039.
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Takkenwerk
Het blijft me verwonderen,… zaterdag 20 januari, ongeveer half elf in de ochtend. “Hallo
Menno,….”. Een tijd lang niet gesproken. Ik wil hem even bedanken, hij heeft tenslotte
weer een jaar bestuursvergaderingen erop zitten voor sectie A. Hoe is het gegaan, zijn er
nog wensen of opmerkingen van het bestuur t.a.v. sectie A? Dus ik ben hem aan het bellen.
“Nee, dat komt nu niet uit, ik sta op de tuin, ben de houtwal aan het knotten”.
“Beetje flauw, waarom bel je mij niet om te helpen, vorige keer heb ik ook geholpen”. “Nou
je bent welkom want Rob Brederode heeft afgezegd i.v.m. de stormschade”.
Als ik aan kom fietsen, klinkt het geluid van de kettingzaag. Op de grond liggen al een hoop
takken. Er volgt een kort werkoverleg: op Kerk en Zanen willen ze deze takken gebruiken
voor een houtwal. Ze hebben de goede lengte en dikte om te vlechten. Rob komt ze van de
week ophalen met de aanhangers.
Menno knot de bomen om en om. Ik kan hem nauwelijks bijhouden om de takken in de
vervoerslijn te leggen. Klaar, en dan komt Rob toch nog even langs. Hij heeft al geregeld dat
de glaszetter langskomt om de glasschade te herstellen op Kerk en Zanen. Op sectie A ben
ik de enige met schade, twee broeiramen zijn omgewaaid en stuk, eigen schuld, ik had ze
niet goed vast gezet.
Ik geef aan dat als hij hulp nodig heeft met het opladen van de aanhangers ik dat met plezier
doe. ’s Avonds: “of ik morgen tijd heb om te helpen met laden”? Als ik de volgende ochtend
aankom is Ruud, de penningmeester, al aan het sjouwen en Rob komt met de eerste
aanhanger.
Halverwege komt mijn vrouw Dorine, een enthousiaste tuinster met de jongste
enthousiaste hulp, onze kleinzoon Tygo van 6 jaar. Alles bij elkaar zijn we er wel een
behoorlijk stief kwartiertje mee bezig.
Ik ben verwonderd over en heb veel waardering voor de inzet van het bestuur. Naast al het
vergader- en regelwerk voor de vereniging is er nog veel energie over om te praktisch aan
de slag te gaan voor Spoorzicht.
We hebben veel plezier om Tygo. Niet alleen voor ons maar ook voor die kleine jongen blijft
takkenwerk gewoon het leukst.

Vriendelijke groeten,
Vincent Willers
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de gemeente Alphen aan den Rijn van plan is van een deel van de Groene Vinger een
bijenparadijs te maken
de Groene Vinger het gebied is tussen Archeon en de Atlas in de wijk Kerk en Zanen
in deze Groene Vinger onder andere de waterspeelplaats en de wijktuin De Alphense
Wetering liggen
het bijenparadijs komt tussen de wijktuin De Alphense Wetering en Archeon
hier tussen het Kroospad en de Renaissancelaan een aantal percelen gras liggen met
sloten er tussen
het perceel aan de kant van Archeon zal worden gebruikt voor de nieuwe entree van
Archeon
op dit perceel het nieuwe entreegebouw van Archeon komt met op het dak sedum,
zodat het mooi past binnen de Groene Vinger
op de andere percelen komt het bijenparadijs
deze percelen bereikbaar worden via bruggetjes en damwanden en er ook een
wandelpad komt
dit bijenparadijs de naam krijgt: ‘Bijenidylle Groene Vinger’
het IVN advies gegeven heeft voor de inrichting van dit bijenparadijs
voor de bijen allerlei bloeiende planten worden geplant en bijenhotels worden
geplaatst
het voor de bijen nog te vroeg is om in algehele feeststemming te geraken, omdat
er nog op grote schaal neonicotinoïden gebruikt worden om planten te beschermen
tegen vraat door bladluizen en witte vliegen
deze neonicotinoïden een risico vormen voor bijen
een volledig verbod van het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen momenteel
besproken wordt in de Europese Unie
op 14 maart 2018 aan minister Carola Schouten een petitie is aangeboden met de
volgende tekst: “Wij, bezorgde burgers, roepen u op de bijen te beschermen en tijdens
de vergadering van EU-lidstaten in maart voor een volledig verbod op neonicotinoïden
te stemmen. U heeft de Nationale Bijenstrategie getekend, u noemt uzelf de
bijenkoningin van Nederland, u bent een doortastende politica die niet met zich laat
sollen. Bijen en burgers rekenen op u!”
de bijen daar zeker blij van zullen worden
zeker nadat onlangs de Europese vergunning van het onkruidbestrijdingsmiddel
glyfosaat (Roundup) met vijf jaar is verlengd
onderzoekers concluderen dat glyfosaat een negatieve invloed heeft op het oriëntatie
vermogen van honingbijen, en dat dit potentieel een negatieve invloed heeft op het
foerageersucces van bijenvolken
het goed is dat er zoveel aandacht is voor bijen, omdat bijen (en ook de hommels) dé
bestuivers bij uitstek zijn die zorgen voor de bestuiving van ongeveer drie kwart van de
land- en tuinbouwgewassen en van ongeveer 15% van de wilde planten
Bert Drolenga
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