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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

www.kweduivenvoorden.nl

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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Van de redactie
Weet u het nog? Die aantal prachtige zonovergoten februaridagen met een ongekend
hoge temperatuur. Het KNMI meldde bijna elke dag weer een nieuw temperatuurrecord.
Gingen uw handen kriebelen om weer aan de slag te gaan in de tuin? Tuinders zijn
bevoorrechte mensen, zij proeven de seizoenen. Zij zijn lekker bezig in de tuin, genieten
van al het moois dat leeft. 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.
De redactie vindt het leuk als een lezer reageert op de inhoud van de Riethoorn. Piet van
der Wee reageerde op het rapport van de schouwcommissie over 2018 in het vorige
nummer. Zijn mail heeft als onderwerp: “schone sloot of juist niet?” Piet veel weet van
waterkwaliteit en het beheer van sloten. Wij kunnen als vereniging ons voordeel doen met
zijn kennis. De nieuwste inzichten op het gebied van waterkwaliteit en het beheer van
sloten kunt u vinden in het artikel: In gesprek met…..
U vindt in dit nummer alle vaste rubrieken. De redactie hoopt dat u na het lezen van dit
nummer genoeg inspiratie hebt opgedaan voor een mooi tuinjaar. U vindt ook een artikel
over compostbakken. Voor u wellicht aanleiding om uw eigen compost te gaan maken of
uw bestaande compostbak aan te passen.
Vergeet u vooral niet de volgende belangrijke evenementen in uw agenda te schrijven:
 Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 april om 20.00 uur


Stekjesdag / opening tuinseizoen zaterdag 27 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 juli 2019
voor
10 juni 2019
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
Bouwzaken

Henk Voskuilen (Cl.02)
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-44351661
(na 19:00 uur)

Penningmeester

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

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Kees de Rijk (Er.20)
06-41310335
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
Beheer,
Menno v. Heijningen
onderhoud
06-38931454
menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl
Sectie A
Algemene zaken
Bart Plooij (As.18)
06-14750819
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl
Kantinebeheer/
Kantine in
bruikleen

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

06-20960847

Inname / uitgifte tuinen
Inname en
Uitgifte tuinen

Kees de Rijk (Er.20)
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

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

06-41310335

06-83044291
(na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510

Commissies

Terreinbeheer KZ
Teamleiders

Rob Brederode
Henk van Iperen
Paul Mak
Rob Mulder
Rob Oostweegel
Alex Overgaag
Cees Pont
Jurgen Redelijkheid
Kees de Rijk
Dennis Tatje
Oscar Widdershoven
Jan Zwanenburg

Terreinbeheer
sectie A

Menno van Heijningen

Taxatiecommissie

Gijs de Jong
Albert Martens
Huug Oppelaar
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Cl.03
Di.11
Dr.21
Cl.07
As.19
Di.04
Br.11
Er.17
Er.20
As.09
As.13
Bi.14
Sectie
A.38
Di.14
Di.15
Er.13

06-38931454
(na 19:00 uur)
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Redactiecommissie

Bert Drolenga
Gerk Kooy
Ruud Schaft
Remon Theuns

Co.06
Cl.06
Co.05
LZT

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

Ruud Schaft (webmaster)
Remon Theuns

Co.05
LZT

website@tuinverenigingspoorzicht.nl

Schouwcommissie

Clubhuis-/evenementencommissie

Jo van den Hoven
Paul Bröking
Bert Edens
Bertus Hooijer
Bertus Mensing
Albert Martens
Huug Oppelaar
Ton Vervaet
Sjaak van Vliet
Piet van Wieringen
Ruud Jansen
Helga Goedendorp (SVH diploma)
Marc Noordermeer (SVH diploma)
Dennis Tatje (SVH diploma)

Bi.09
LZT
Bi.07
Cl.04
LZT
Di.15
Er.13
Di.19
As.15
Er.08
Co.14
Dr.22
Co.25
As.09

Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl

In-/verkoop Zaden Jo van den Hoven (coördinator)
& Pootaardappelen Kees de Rijk
Emmy Hollamby
Sabine van der Graaf
Theo Gijtenbeek
Schoonmaak
Bertus Hooijer
Clubgebouw
Jeanette van der Most
Alison van Rijn
Nely Vis-van den Berg
Matthea Zeilstra
Bart Plooij (voorzitter)
John Bontje
Groenvoorziening
Sjaak Bontje
Peter van Rijnwoude

Bi.09
Er.20
Cl.16
Er.01
LZT
Cl.04
Co.21
Co.04
Er.05
Cl.12
As.18
Bi.06
Br.05
Co.07

Diverse werkzaamheden
Aad van Dijk
Bert Edens
Ruud Ferwerda
Piet van der Lede
Jan van Niekerk
Jos Pels
Karl Pieterse
Marcel Pels
Marcello Scheltinga
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Onderhoud / maaien Dillepad
Onderhoud / maaien Coniferen-, Druiven- en
Erwtenpad
Electra werkzaamheden
Onderhoud parkeerplaats
Diverse werkzaamheden
Onderhoud hoofdpad en vlindertuin
Onderhoud / maaien Clematispad
Onderhoud / heg Asterpad
Maaien Aster- en Bramenpad

LZT
Bi.07
Br.04
As.01
Br.03
Br.09
Cl.24
LZT
As.05

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Anton Spaan
John Spaan
Wouter Spek
Inge van Valen
Ton Zevenhoven

Onderhoud beukenhaag Coniferen- en Druivenpad
Onderhoud beukenhaag Coniferen- en Druivenpad
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden

Co.16
Co.16A
Dr.05
Bi.05
Br.21

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Venezuelastraat 48
2408 MB Alphen aan den Rijn

Agenda 2019
Vergaderingen
8
5
5
12
2
25
7
4

Januari
Februari
Maart
Maart
April
April
Mei
Juni

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

2
6
3
8
5
19
3

Juli
Augustus
September
Oktober
November
November
December

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2019:
 25 maart t/m 31 maart 2019



6 mei t/m 12 mei 2019

Najaar 2019:
 7 oktober t/m 13 oktober 2019



18 november t/m 24 november 2019

Evenementen
6
7
11
27
9
13
29
24

Januari
Maart
April
April
Mei
Juni
Juni
Augustus
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Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen en sjoelen
Paasklaverjassen en sjoelen
Stekjesdag / Opening tuinseizoen
Klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen en sjoelen
BBQ Vrijwilligers
BBQ Leden
www.tuinverenigingspoorzicht.nl

12
10
10
14
19

September
Oktober
November
November
December

Klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen en sjoelen
Sluiting seizoen
Klaverjassen
Kerstklaverjassen en sjoelen

Rectificatie
In het vorige nummer van de Riethoorn is op pagina 13 helaas een verkeerde afstand
vermeld in het verslag van de schouwcommissie van het seizoen 2018. Het gaat om de tekst
onder 1, vierde gedachtestreepje: “Groenaanplant langs de erfafscheiding mag nooit hoger
worden dan 1,5 meter en breder dan 60 cm en moet ook minimaal 1,5 meter uit de
perceelgrens zijn aangeplant. Dit geldt ook voor de teelt van zonnebloemen!” De afstand
tot de perceelgrens moet niet minimaal 1,5 meter zijn, maar 0,5 meter.
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Van de Voorzitter
Op het moment dat ik dit gedeelte schrijf, is het half februari. De
winter is tot nu toe zacht geweest. De laatste dagen hebben we zelfs
voorjaarsachtige temperaturen.
Veel mensen hebben zaterdag 2 februari hun bestelde zaden
opgehaald in ’t Stekkie. Een drukke en gezellige ochtend al met al.
Veel mensen hadden vragen richting het bestuur. Met plezier
hebben we de vragen beantwoord. Het merendeel van de vragen
had betrekking op de veranderde verdeling van taken over de leden
van het bestuur. U heeft hierover al het een en ander kunnen lezen
in het vorige nummer van de Riethoorn. Voor alle duidelijkheid, lijkt het me goed dit nog
een keer te vermelden. Dan weet u voor wat u bij wie moet zijn. Alle taken die Peter van
Rijnwoude tot 1 januari 2019 heeft vervuld, zijn verdeeld over en overgenomen door de
andere bestuursleden.
Henk Voskuilen gaat over de bouwzaken en het aanvragen van vergunningen. Heeft u vragen
over het bouwen van een tuinhuisje en / of kas, wend u zich dan tot hem. Onze
penningmeester Ruud Jansen gaat Kees de Rijk assisteren met de verkoop van producten
die we op voorraad hebben liggen.
De nieuwe groencommissie bestaat uit Sjaak en John Bontje, Peter van Rijnwoude en Bart
Plooij.
Het terreinbeheer doen Kees de Rijk, Bart Plooy en ikzelf. Wij worden ondersteund door
teamleiders, die leiding geven aan de wekelijkse corveedienst van onze leden. Hun namen
staan in de nieuwe corveelijsten en ook elders in deze Riethoorn. Het bestuur vertrouwt
erop dat ieder lid zijn of haar steentje zal bijdragen. Verzuim daarom uw corvee niet. Let
goed op de datum waarop u staat ingeroosterd. Noteer deze data in uw agenda. Mocht u
uw lijst kwijt zijn, kijk dan op het infobord. De lijst hangt daar ook. Zo kunnen we met zijn
allen er voor zorgen dat ons mooie complex er verzorgd uit blijft zien.
Ons nieuwe tienjarige huurcontract heeft een mooi effect op het ledenaantal van onze
vereniging. Er melden zich nieuwe leden aan! Ik heet hen van harte welkom en hoop dat zij
zich snel thuis zullen voelen!
Laten we met zijn allen hopen op en genieten van een mooi tuinseizoen.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Gebruik Round up is verboden op ons complex
Het bestuur is erop aangesproken dat sommige tuinders Round Up gebruiken. In de statuten
van onze vereniging staat in artikel 6 punt 8 onder meer dat een lid verplicht is schadelijke
effecten voor het milieu te vermijden en alleen door de vereniging toegelaten
bestrijdingsmiddelen mag gebruiken. Round up is beslist niet toegestaan. Dit middel wordt
weliswaar door de fabrikant Monsanto als milieuvriendelijk gepresenteerd, maar veel
wetenschappelijk onderzoek toont het tegengestelde aan. Het gebruik van Round up is dan
ook op ons complex verboden. Het gebruik van Round up past beslist niet in de doelstelling
van onze vereniging om het natuurlijk tuinieren te bevorderen!
Wegbrengen van afval naar Ecopark De Limes
Het bestuur heeft te horen gekregen dat zij te vaak afval wegbrengt naar het Ecopark De
Limes. Wij mogen niet meer voor andere tuinders afval wegbrengen. Onze leden mogen wel
zelf hun afval daar brengen. Wij mogen alleen nog in uitzonderlijke gevallen afval
wegbrengen. Alleen als een tuinder door ziekte niet zelf niet in staat is dat te doen en ook
geen mogelijkheid heeft om het door een ander weg te laten brengen, dan pas mogen wij
het afval aanbieden. Wij moeten dan, als het kan met de afvalpas van een familielid het
afval aanbieden.
Gebruik aanhangwagen door leden
Het bestuur heeft besloten de aanhangwagen van de vereniging niet meer uit te lenen aan
de leden. Als er een ongeval gebeurt met de aanhangwagen zou het bestuur aansprakelijk
gesteld kunnen worden. Het bestuur wil die verantwoording niet nemen.
Het bestuur wenst u verder een goed tuinseizoen toe.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris
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Compostbakken
Goede compost is een verrijking voor de tuin. Veel tuinders maken dan ook zelf compost. Ik
zie echter dat dit zelf composteren vaak beter kan. In dit artikel een overzicht van goede en
slechte compostbakken. Het een en ander wordt verduidelijkt door onderstaande foto’s.
Ik begin met de goede compostbakken. Er zijn er twee die goed functioneren. De eerste is
een kunststof vat met onderin een klep en bovenop een afneembaar deksel. De tweede is
een dichte bak van 100 bij 200 cm met in het midden een tussenschot. De hoogte mag
maximaal 70 cm zijn.
Een compost bak dient namelijk afgesloten te zijn, zodat hij goed kan composteren.
Dan de slecht functionerende compostbakken. Wij hebben helaas op ons complex hiervan
nogal wat staan. Als een compostbak niet goed is afgesloten is de functie van composteren
nihil. We zien vaak dat ze van gaas, houten pallets of andere materialen gemaakt worden.
De zijkanten van de bak zijn dan niet dicht, wat voor een goed composteerproces
onontbeerlijk is.
Ik zie ook nog al eens dat er in de compostbak materiaal wordt gegooid dat er niet in thuis
hoort. Bijvoorbeeld zaadhoudend onkruid, koolstronken, graszoden en chrysantstekken.

Verkeerde

Verkeerde

Goede

Verkeerde

Goede

Rob Brederode
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Evenementen
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In gesprek met …
Het is leuk als er een reactie van een lezer
binnenkomt over de inhoud van de Riethoorn.
Piet van der Wee reageerde op het rapport van
de schouwcommissie over 2018 in het vorige
nummer. Zijn mail heeft als onderwerp: “schone
sloot of juist niet?”. Daarom:
In gesprek met Piet van der Wee.
Tijdens ons gesprek blijkt dat Piet veel weet van
waterkwaliteit en het beheer van sloten.
Waar werk je, Piet?
“Ik heb een opleiding voor chemisch analist
gevolgd en ben daarna gaan werken op het
laboratorium van het hoogheemraadschap van
Rijnland. Alle waterschappen hadden in die tijd
nog een eigen laboratorium (in het gebied van
Rijnland wordt het oppervlaktewater nu bemonsterd door AQUON – laboratorium voor de
waterschappen). In 1992 ben ik overgestapt van het laboratorium naar de toenmalige
afdeling waterhuishouding. Ik ben in mijn functie dagelijks bezig met de waterkwaliteit.
Vroeger – zo voor 2005 – had je allemaal zogenaamde inliggende waterschappen. Deze
waterschappen waren meer gericht op de waterkwantiteit (voldoende water en goede
waterafvoer bij wateroverlast) en hadden afspraken met onder andere boeren om de sloot
zo veel mogelijk plantenvrij en op diepte te houden. Na het samengaan van deze
waterschappen kwam de focus veel meer op de waterkwaliteit te liggen. In mijn ogen een
goede keuze. Vanuit de Europese Unie is eind 2000 een richtlijn van kracht voor het
waterbeheer die voorschrijft dat Europese wateren in 2015 aan bepaalde eisen moet
voldoen (Kaderrichtlijn water, afgekort KRW).”
Wat hebben planten met de waterkwaliteit te maken, Piet?
“Planten nemen meststoffen op om te groeien. Wij brengen allemaal meststoffen op onze
tuinen aan, om de plantjes goed te laten groeien. Een deel van deze meststoffen spoelt
echter uit naar de sloten. Ook het inlaatwater om het waterpeil op hoogte te houden bevat
deze stoffen (stikstof en fosfor). Als we wortelende planten uit de sloten verwijderen, kan
het watersysteem omslaan zodat alleen nog drijvende planten (kroos en algen) de overhand
krijgen in de sloot. Een dicht kroosdek veroorzaakt zuurstofloosheid, waardoor alle leven uit
de sloot verdwijnt en een stinkende sloot overblijft. Ik heb als ervaringsdeskundige al heel
wat waterpartijen met een goede waterkwaliteit om zien slaan in stinkende sloten door
verkeerd beheer. Laten we hier vooral alert op zijn dat dit niet op ons complex gaat
gebeuren.”
Moeten we dan gedurende het seizoen de wortelende waterplanten niet uit onze sloot
halen?
“Inderdaad. Alleen als de sloot helemaal dichtgroeit met wortelende planten, mag je er een
deel tijdens het seizoen uithalen. Het advies in het rapport van de schouwcommissie om
wekelijks een hark door de sloot te halen, stoelt dan ook nog op oud beleid. Nu de
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waterkwaliteit hoog in het vaandel staat, kunnen we de planten beter laten staan. Het
wekelijks harken van de sloot zou het groeiproces van de waterplanten en het bodemleven
ernstig verstoren en is dus af te raden. Niet de dieren in de sloot, maar juist de planten
zorgen voor een goede waterkwaliteit. Laat daarom de planten in de sloot zoveel mogelijk
staan en houd een stukje van ongeveer een meter vrij om je gieter met helder water te
vullen of de slang van je waterpomp in de sloot te hangen.”
Piet, hoe zit het met het onderhoud van de sloten op en rondom ons complex?
“De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een aantal jaren geleden besloten om het
onderhoud van alle watergangen binnen het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn over
te dragen aan het hoogheemraadschap. De sloten op ons volkstuinencomplex vallen daar
ook onder. Het bestuur van de vereniging heeft echter met de watersysteembeheerder
afgesproken dat het onderhoud van de sloten die binnen het complex vallen door eigen
beheer worden geschoond. Bij het schonen van sloten wordt ten eerste het seizoen in acht
genomen, zodat planten en dieren in de sloot niet worden verstoord. Vervolgens wordt op
ecologische wijze geschoond zodat wel planten worden verwijderd maar niet alles, zodat de
overgebleven planten beschutting bieden voor de waterfauna.”
Waarom moeten in het najaar de wortelende waterplanten weggehaald worden als die juist
zo belangrijk zijn voor de waterkwaliteit?
“Er zijn twee aspecten. De ene heeft te maken met het watertransport. De andere met
vermesting van de bodem. In volledig dichtgegroeide sloten zal de waterafvoer langzamer
verlopen, dan in sloten waar voldoende doorstroming is. Bij hevige neerslag kan hierdoor
langer wateroverlast zijn. In het najaar sterven de waterplanten af, waardoor duikers
verstopt kunnen raken en de waterafvoer stagneert. Ons complex ligt op vrij grote afstand
van het poldergemaal waardoor het water niet veel stroomt. Plantresten zullen in de
watergang bezinken en kunnen zo een dikke sliblaag op de bodem vormen met veel stikstof
en fosfor. Een voedselrijke bodem veroorzaakt weer een overmatige plantengroei. ”
Piet, ik heb gelezen dat riet en lisdodde planten zijn die veel stikstof en fosfor opnemen.
“Ja dat is juist. Zij vormen ook een natuurlijke bescherming tegen algengroei (flap). In sloten
met weinig meststoffen komt de grootste diversiteit aan plantengroei voor. Ook planten die
weinig stikstof en fosfor nodig hebben, groeien daar. In zo’n sloot groeit ook bijvoorbeeld
krabbenscheer, de waardplant van de groene glazenmaker, een zeldzame libelle.”
Wat vind je van de kwaliteit van het water in de sloten op ons complex?
“Het kan altijd beter, maar voor het watersysteem in het peilvak waar ons complex ligt, vind
ik de waterkwaliteit op ons complex goed en hoop dat we allemaal ons steentje daaraan
blijven bijdragen. Hoe? Laat de wortelende waterplanten tijdens het seizoen staan, alleen
bij extreme groei een deel weghalen en haal ze pas in het najaar weg. Eventueel aanwezig
flap en kroos mag je tussentijds verwijderen.”
Piet , hartelijk dank voor dit gesprek. Mooi dat je zoveel van dit onderwerp weet. Als leden
van de vereniging kunnen we daarmee ons voordeel doen!
Bert Drolenga.
P.S.: In de Riethoorn van juli 2018 staat op pagina 13 en 14 ook een artikel over het
schoonhouden van sloten. U kunt dit nummer vinden op de website van onze vereniging.
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Belevenissen van een tuinman…”Bijen en Hommels”
Het is nog steeds winters als ik dit stukje schrijf. Toch hebben
we al een aantal heerlijke warme dagen van rond de 15 graden
achter de rug. Door die extreem hoge temperaturen ontstaat
een lente gevoel en dan ontwaakt ook het tuin-virus in mij.
Gelukkig kon ik het ‘voorzaaien’ enigszins in toom weten te
houden (ik heb alleen nog maar Lathyrus, paprika, courgette,
snackkomkommer en pompoen binnen gezaaid), maar een aantal van mijn dahlia’s vonden het in de ‘winterstalling’ al nodig om uit te lopen. Die heb ik
maar in een pot in mijn platte bak gezet, zodat ze daar vorst vrij (immers, maart roert zijn
staart!) hun gang kunnen gaan.
In de winter heb ik niet stilgezeten: ik ben
aan het knutselen gegaan voor onze
gevleugelde tuinvriendjes: hommels en Het resultaat is een nieuw, groter bijenhotel,
wilde bijen wel te verstaan.
een hommel pot en een hommelkast.
Rond eind februari, toen het zo mooi weer
was, heb ik alles buiten gezet en nu maar
hopen dat mijn huisvlijt in de smaak valt.

Natuurlijk moet je naast huisvesting ook aan de
inwendige bij denken en heb ik speciale
zaadmengsels voor bijen (en ook voor vlinders)
gekocht. Voor de liefhebbers van onkruid nog
even de planten die in de zaadmengsels zitten
en hopelijk een onderdeel worden van mijn tuin
het komende jaar:
Ganzenbloem (Chrysanthemum segetum
'Helios')
Bijenvoer (Phacelia tanacetifolia)
Moerasbloem (Limnanthes douglasii)
Kaasjeskruid (Malva sylvestris)
Stekelpapaver (Argemone polyanthemos)
Tandzaad (Bidens ferulifolia)
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Zomeraster (Callistephus chinensis)
Juffertje-in-'t-groen (Nigella damascena)
Korenbloem (Centaurea cyanus)
In de winter heb ik ook een leuk boekje gelezen van Monica Wesseling (Van hommel tot
hooiwagen), waarin zij het leven beschrijft van allerlei insecten (o.a. regenworm, spin,
vlinder, wesp, veenmol, sprinkhaan, bijen en hommel passeren de revue).
Ze weet op een leuke manier allerlei wetenswaardigheden, zowel biologisch als over het
gedrag van de insecten te beschrijven.
Bijen
Zo zijn er 358 soorten bijen, waarvan er 328 solitair leven. De solitaire bijen moeten in vijf
tot zes weken zorgen voor nageslacht. Het geslacht bepalen de bijen zelf, mannen komen
uit een onbevrucht ei, vrouwen uit een bevrucht ei en pas bij het leggen van de eitjes
bevrucht de bij de eieren (of niet). Na de paring gaat de man dood en start het harde werken
voor de vrouw.
De mannen komen als eerste uit het ei en omdat de meeste solitaire bijen in gangen hun
eieren leggen, worden eerst de bevruchte eieren gelegd en als laatste pas de onbevruchte
eieren.

Rose metselbij

De eitjes worden met een voedselvoorraad van stuifmeel ‘ingepakt’ zodat de larven
voldoende voedsel hebben om op te groeien. Dit is ook een beveiliging tegen rovers en
infecties: de mannen zijn het minst waardevol en worden zo als eerste het slachtoffer,
terwijl de vrouwtjes achterin betere bescherming krijgen. De ontwikkeltijd bij mannetjes is
korter dan bij vrouwtjes en zo komen dus eerst de mannetjes uit het nest zodat ze zich
helemaal kunnen richten op de vrouwtjes als die later het nest verlaten.
Wat mij altijd intrigeert is hoe bijen de weg naar huis terug kunnen vinden. Het blijkt dat
bijen zich oriënteren op onderdelen van het landschap, zoals bomen en hagen, maar zich
ook oriënteren op de zon. Doordat ze gepolariseerd licht kunnen zien, lukt de oriëntatie op
de zon ook als het bewolkt weer is.
Hommels
Ook over de hommel is het een en ander te vertellen. Ze zijn minder afhankelijk van warmte
omdat ze zichzelf warm vliegen. Ze kunnen hun vliegspieren nl. loskoppelen van hun
vleugels en warmen zich op door heel hard met de spieren te gaan trillen, waardoor je ze al
heel vroeg in het voorjaar ziet vliegen. Deze vroege ‘vogels’ zijn koninginnen, die al in de
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weer zijn om hun nest te bouwen. Dat doen ze het liefst in bestaande holletjes van bijv.
muizen of boomholtes waarin dan mos, gras en bladeren tot een nest worden gevormd.
Daarin wordt van stuifmeel en
honing een platform gemaakt met
daarop koepeltjes van was, waarin
ca. 10 eitjes worden gelegd. Een
koepeltje van was wordt gevuld
met nectar en voorziet de
koningin van voedsel als het slecht
weer is.
Als de eitjes uitkomen zorgt de
koningin voor de larven middels
stuifmeel en warmte in koude
dagen.
Nest van de boomhommel

In het begin legt ze alleen bevruchte eitjes omdat er werksters nodig zijn om de kolonie op
te bouwen. Zodra de werksters uitgekomen zijn, stopt de koningin met zorgen en legt ze
zich alleen toe op het leggen van eitjes.
Op een gegeven moment legt de koningin onbevruchte eitjes en worden er mannetjes
geboren. Tevens worden een aantal vrouwelijke larven extra gevoed met eiwitrijk voedsel.
Dit worden de nieuwe koninginnen.
De mannetjes en de werksters gaan dood, de nieuwe koninginnen die door mannetjes
bevrucht zijn en het volgend jaar een eigen kolonie moeten stichten, zoeken een
overwinteringsplek en komen vroeg in het voorjaar weer in ‘actie’.

Ruud Schaft
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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
Lavameel
Potgrond
Potgrond
Kalkkorrels
Kalkpoeder
Golfplaten
Zand
Patentcali
12-10-18
Drainage
Regenton klein

20 kg
40 liter
5 x 40 liter
20 kg
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
13,50
3,50
13,00
10,00
7,00
3,50
2,00
1,00
1,00
1,25
5,00
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Groene Uitjes
Even een weekendje, midweek of een weekje weg? En dan heerlijk genieten van prachtige
natuur en veel groene inspiratie opdoen? Dat kan! De volgende adresjes kan ik jullie van
harte aan bevelen.
Bed & Breakfast Arriend naast de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart. De tuinen zijn het
levenswerk van Mien Ruys, één van de belangrijkste tuinarchitecten van de 20e eeuw.
Dertig inspirerende tuinen met experimenten op het gebied van ontwerp, beplanting en
materialen.
www.tuinenmienruys.nl

www.bedandbreakfast.nl

Aarde-Werk de Stegge, Praktijkschool voor Duurzaamheid, ligt in het buitengebied van
Winterswijk.
Rond de boerderij, uit 1880, worden steeds meer praktijkvoorbeelden van kringlopen
gerealiseerd voor water, voedsel en energie. Twee hectare groot terrein met grote
biologische moestuin, kruidentuin, voedselbos, boomgaard met vergeten fruitrassen en tal
van duurzame toepassingen. Natuurlijke waterzuivering en zonnepanelen voor elektriciteit
zult u aantreffen op het vakantiehuisje wat u daar kunt huren. Het is ook mogelijk een stroyurt te huren, met buitenkeuken en eco-toilet. Groente en kruiden uit de biologische
moestuin zijn ter plekke te koop. Gasten die graag de handen uit de mouwen willen steken,
kunnen in overleg meewerken in de tuin in ruil voor verse groenten.
www.natuurhuisje.nl

www.aarde-werkdestegge.nl

Doe een keer inspiratie op in de moestuin van het Historische Groentehof in Beesel,
Limburg. Het Boshuisje en het Landhoeve vakantiehuisje zijn gelegen in een prachtig rustig
gebied en staan klaar voor een welverdiend uitje. U mag gratis groenten, fruit, eetbare
bloemen en kruiden oogsten om tijdens uw vakantie mee te koken. Gasten mogen gratis
eitjes rapen in het kippenhok. Ook is het mogelijk een rondleiding te boeken of een
kookworkshop te volgen.
www.vergetengroente.nl
Dagje Brussel? Ga dan eens kijken bij de Verger Partagé. Dit is een stadsfruitproject van Velt
in Brussel. Te midden van de stad ligt sinds 2018 een gemeenschappelijke boomgaard. En
op niet minder dan 100 plaatsen her en der verspreid, strekken Brusselse fruitbomen hun
takken. Een Verger Partagé of buurtboomgaard is een plek met meerdere fruitbomen. Deze
plek wordt verzorgd, geplukt en gekoesterd door een groepje mensen in de buurt.
Ook ecologisch scoort dit project goed: fruitbomen halen immers CO2 uit de lucht en helpen
om het hitte-eilandeffect te temperen waardoor het stadsklimaat positief wordt beïnvloed.

Veel plezier, Nelleke Dorsman
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G E S I G N A L E E R D !!!
Welkom bij de nieuwe rubriek Gesignaleerd. In deze rubriek kunt u lezen over allerlei
nieuwtjes en door ons gesignaleerde, voor tuinieren relevante, onderwerpen.

Kalette
In de Tuinliefhebber van vorig jaar zomer stond een
stukje over een interessante groente: Kalettes of
Flowersprout. Het is een kruising tussen boerenkool
en spruitjes en het resultaat van 15 jaar veredeling.
Onder de merknaam Kalette zijn ze al sinds 2010 op
de Engelse markt verkrijgbaar. Sluis Garden verkoopt
ze nu ook (Sluis Garden 0301) en deze liggen in het
schap bij De Bosrand.
De teeltwijze is als spruitkool, de kooltjes die er als
een kleine andijviekrop uitzien groeien als rozetten
aan de stam. Net als boerenkool en spruit is de
Kalette winterhard.Kalettes liggen ook als
voorverpakte groente te koop bij Hoogvliet en de
Sligo. De enige voorbereiding is om net als bij
spruiten de onderkant van het kooltje af te snijden.
Ze hoeven niet lang te koken, na een minuut of drie,
vier nadat ze in kokend water zijn gedaan zijn ze gaar.
De smaak is zeer mild en doet meer aan boerenkool
denken dan aan spruit. Een aanrader om eens te
proberen.

Overvloedige oogst
Ook nieuw gesignaleerd in het schap bij De
Bosrand: een winterharde Little gem-sla en
de Muismeloen, beide van Sluis Garden.
Vailan is een little gem sla met een hoge
vorstresistentie en kan al vanaf januari in de
kas of koude bak gezaaid worden. Het is een
compacte bindsla met een zoete smaak en
resistent tegen diverse ziekten (Sluis Garden
0167).
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De muismeloen (Cucamelon) is een kleine
watermeloen met een komkommer/citrus
smaak. (helaas staat er op de verpakking
komkommer smaak).
De muismeloen is goed buiten te telen, in de
kas is het resultaat afhankelijk van
handmatige bestuiving. Volgens de
leverancier moet deze kruipende klimplant
een overvloedige oogst geven, waarvan de
vruchten het goed doen in een salade. Wij
zijn benieuwd! (Sluis Garden 0616).
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het deze keer over de lente gaat
de lente ook wel voorjaar wordt genoemd
de lente officieel op 20 maart begint en eindigt op 20 juni. Deze lente heet de
astronomische lente. De meteorologische lente begint 1 maart en eindigt 31 mei. De
laatste dag van de astronomische lente is ook de langste dag van het jaar. Bij het begin
van de astronomische lente staat de zon loodrecht boven de evenaar.
het woord lente afgeleid is van het woord 'lang'. Lente betekent oorspronkelijk ‘het
lengen der dagen’ en dat is precies wat er in het voorjaar gebeurt.
In de lente er meer zon, groen en dieren komen. Alle bloemen, bomen en planten
beginnen weer te groeien. We zien krokussen opduiken uit de grond, er komen blaadjes
aan de bomen en het gras wordt steeds langer en groener. Door de toename van het
licht maken planten en bomen nieuwe bladeren. Planten hebben namelijk licht nodig
om te groeien.
het voor veel dieren dan ook weer tijd is om wakker te worden. Ze ontwaken uit hun
winterslaap en de natuur biedt weer volop voedsel zodat ze kunnen aansterken.
Bekende voorbeelden hier van zijn de egel en de beer, maar ook bepaalde soorten
schildpadden en slangen houden een winterslaap.
in de lente de trekvogels weer terug komen van hun vakantieadres in het zuiden. Ze
zijn het “koude” Nederland ontvlucht en komen nu terug om de hete temperaturen in
het zuiden te mijden.
je niet alleen meer gelukkige dieren ziet, maar ook meer gelukkige mensen! Doordat
de dagen lengen en er meer zon is, komen de lentekriebels naar boven. Dat komt door
de aanmaak van serotonine en dopamine. Die stofjes zorgen voor een opgewekt en
gelukkig gevoel.
je door de eerste (astronomische) lentedag kunt weten wanneer het Pasen is. Want de
eerste zondag na de volle maan is de datum waarop Pasen valt. Dit jaar is dat op 21
april.
er voor zo'n 1,5 miljoen Nederlanders ook een nadeel aan de lente zit. Namelijk rode
ogen, jeuk, hoesten, snotteren en niezen. Oftewel: hooikoorts. Dat komt omdat er
meer pollen in de lucht zijn, het stuifmeel van gras, planten en bomen waarmee ze zich
voortplanten.
voor de fashionista's (meestal vrouwelijke fans van mode, haute couture en alle randen bijverschijnselen) onder ons de lente nog een dilemma met zich mee brengt: doe ik
een winter, zomer of tussenjas aan? "De tussenjas is geen zomerjas, en ook geen
winterjas, maar iets ertussenin. Een jas voor maart, of september, of, toch ook wel
vaak, augustus." Zoals Aaf Brandt Corstius het zo mooi beschreef in de NRC.
mensen niet alleen gelukkiger worden in de lente, maar ook actiever. En dat zet ze
weer aan tot de welbekende voorjaarsschoonmaak. Heb jij de stofzuiger, mop, dweil
en stofdoek al uit de kast gehaald? Of deed je oma dat alleen vroeger?
veel van deze wist u datjes afkomstig zijn van de website van BNDeStem
Bert Drolenga
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