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Harsweg 13b - 2461 EZ - Ter Aar - Tel. 0172-609298 - www.tuinhoutdiscount.nl
ALLES VOOR GROOTHANDELS PRIJZEN
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
- LUXE SCHERMEN
- PERGOLA’S
- PLANKEN
- PALEN
- BALKEN
- VLONDERS

Ma t/m vrij
Zaterdag

7.30 - 18.00
7.30 - 17.00
- KINDERSPEELHUISJES
- BLOKHUTTEN

IN HARDHOUT EN GEIMPREGNEERD HOUT

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
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Van de redactie
December, het is rustig op ons complex. Een enkele tuinder spit nog. Iemand is bezig met
het bouwen van een kas, een ander met een tuinhuisje. ’t Stekkie is gesloten op
zaterdagmorgen. Bijna winterslaap. Maar toch, bestellijsten voor zaden kunnen ingevuld en
ingeleverd worden. De voorbode voor een nieuw - hopelijk succesvol - tuinjaar.
Het eerste nummer van 2017 verschijnt deze keer iets vroeger dan u gewend bent. De
redactie vindt het leuk het nummer vlak voor de feestdagen uit te laten komen. U komt
weer veel van uw vertrouwde rubrieken tegen.
Rob Brederode, onze voorzitter, kijkt in zijn rubriek terug naar het afgelopen jaar en geeft
een inblik in de plannen voor 2017. Het bestuur zoekt een nieuwe secretaris, u kunt hier
meer over lezen in het gedeelte van het bestuur. Bent u benieuwd naar de bevindingen van
de schouwcommissie? U kunt het allemaal lezen. De evenementencommissie doet verslag
van haar vele activiteiten en laat u vast weten wat er allemaal staat te gebeuren in 2017.
Nelleke Dorsman doet in dit nummer verslag van haar bezoek aan de Hortus botanicus in
Leiden. Zij bezoekt regelmatig tuinen. Zij zal in de komende nummers daar steeds verslag
van doen. Hopelijk inspireert het u ook eens een andere tuin dan die van u zelf te bezoeken.
Sinds augustus 2016 leven er twee bijenvolken op ons complex. Nely Vis – van der Berg
vertelt ervan. Zij geeft ook antwoord op de vraag: wat moet ik doen als ik een bijenzwerm
zie?
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2017
voor
10 maart 2017
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Pagina |4

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Bestuur
Voorzitter

Rob Brederode (Cl3)
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847
(na 19:00 uur)

Secretaris
(2e voorzitter)

Auke Laarmans (Er15)
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-24562301
(na 19:00 uur)

Penningmeester

Ruud Jansen (Co14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Kees de Rijk (As4)
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
Beheer onderhoud
en bouwzaken KZ
Beheer,
onderhoud
Sectie A
Algemene zaken

Peter van Rijnwoude (Co7)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335
06-15630980

Menno v. Heijningen
06-38931454
menno.van.heijningen@tuinverenigingspoorzicht.nl
Bart Plooij (As18)
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-14750819

Inname / uitgifte tuinen
Inname tuinen
Uitgifte tuinen

Peter van Rijnwoude (Co7)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl
Kees de Rijk (Er20)
kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl

Contributie en
gebruiksvergoeding
Ruud Jansen
tuin in bruikleen.

06-15630980
06-41310335

06-83044291
(na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510
NL74RABO0391634380

Commissies
Terreinbeheerder

Terreinbeheer KZ

Terreinbeheer
sectie A
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Peter van Rijnwoude
Ruud Jansen
Kees de Rijk
Ton van Dijk
Michael Valk
Marcel Pels
Vacature
Menno van Heijningen

Co7
Co14
LZT
Co8
Bi4
As10

06-49831648

Sectie
A38

06-38931454
(na 19:00 uur)

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Bouwcommissie:
tekeningen &
vergunningen
Taxatiecommissie

Redactiecommissie

Peter van Rijnwoude

Co7

Gijs de Jong
Albert Martens
Huug Oppelaar
Bert Drolenga
Gerk Kooy
Ruud Schaft
Remon Theuns

Di14/16
Di15
Er13
Co6
Cl6
Co5
Br19

06-49831648

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

LZT
Br19

Fabian de Rijk (webmaster)
Remon Theuns
website@tuinverenigingspoorzicht.nl

Evenementencommissie

Bi5
Er20
Cl8-10
Co9/9b

Inge van Valen
Kelly de Rijk - Markerink
Ineke en Peter Meijer
Anja van de Weghe
evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl

Schouwcommissie

Clubhuiscommissie

Jo van den Hoven
Bertus Mensing
Joop Dol
Albert Martens
Piet van Wieringen
Ton Vervaet
Huug Oppelaar
Paul Bröking
Fabian de Rijk
Inge van Valen

Bi9
Er10
Br5
Di15
Er8
Di19
Er13
LZT
LZT
Bi5

fabian.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Auke Laarmans
Spuisluis 29
2408 PP
Alphen aan den Rijn
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Agenda 2017
Vergaderingen
11
8
7
8
12
18
10
14

Januari
Februari
Maart
Maart
April
April
Mei
Juni

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

12
9
13
3
11
8
14
13

Juli
Augustus
September
Oktober
Oktober
November
November
December

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Zusterverenigingen
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2017:
Schouw in de periode:
 27 maart t/m 7 april 2017

Herschouw in de periode:
 8 mei t/m 14 mei 2017

Najaar 2017:
Schouw in de periode:
 9 oktober t/m 15 oktober 2017

Herschouw in de periode:
 20 november t/m 26 november 2017

Evenementen
8
18
7
26
12
25
8
22
6
6
24
8
19
26
16
8
26

Januari
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juli
Augustus
Augustus
September
Oktober
November
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Nieuwjaarsreceptie
Bowlen
Cursus grondverbetering
Opening tuinseizoen en 't Stekkie
Vogelverschikker maken
Leren stekken en scheuren van Dahlia's
Lezing aarbeien: assortiment, manier van kweken, voeding
Proeverij diverse culturen op het tuincomplex
Stekjesdag
Start zonnebloemwedstrijd voor kinderen
RaboFietsTocht
Vrijwilligers bedankt!
Nieuwe leden café
Workshop eetbaar onkruid
Barbecue
Snoeicursus pruim, kers, enzovoorts
Pompoencreaties maken
Sluiting tuinseizoen en 't Stekkie

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Van de Voorzitter
Beste leden van tuinvereniging Spoorzicht,
Dit jaar is er veel gebeurd op Spoorzicht en ik ben trots op alle leden die
zich daardoor hebben ingezet. Eindelijk na twee jaar planning, bouw en
inrichting is ons clubhuis gereed gekomen. Onze burgemeester
mevrouw Spies heeft het clubhuis op Stekjesdag geopend. Het was een
groot en drukbezocht feest.
Dit jaar is de nieuwe Evenementencommissie van start gegaan en namens het bestuur ben
ik blij dat ze in zo korte tijd zo veel werk hebben verzet. De door hen verzorgde opening van
het clubhuis was een groot succes, de bowlingavond was als vanouds gezellig en de
barbecue ter ere van het veertigjarig bestaan van de vereniging was drukbezocht, waarbij
we genoten van prachtig nazomerweer.
En er is ook een geweldige ploeg vrijwilligers voor het clubhuis bij gekomen. Er is een echte
Kantinecommissie die het beheer voert en de aankopen regelt. En er is een actieve groep
dames die de schoonmaak regelt. Namens het bestuur kan ik zeggen enorm verheugd te
zijn over alle positieve energie die deze dames meebrengen
en over hun
supersamenwerking met de Evenementencommissie, die ons clubhuis tot een succes
maakt. Inmiddels hebben ook de bestuursleden het verplichte Certificaat Verantwoord
Alcohol schenken gehaald, zodat we op de barbecues van ons biertje en wijntje kunnen
genieten,
Op het complex heeft de terreincommissie veel werk verricht en daar ben ik ze dankbaar
voor. De oude loods is ontmanteld. In overleg met de gemeente is de verzakte duiker op het
Erwtenpad verlegd. Ook de aankleding en beplanting rond het clubhuis hebben ze prachtig
verzorgd. Bij dit alles geholpen door de enthousiaste vrijwilligers die het onderhoud doen,
sloten vrijhouden, taxatierapporten opstellen en het schouwen in goede banen leiden. U
moest eens weten hoeveel werk zij in hun vrije tijd verzetten! Verder heeft de
terreincommissie met de corveeploegen weer zeer veel onderhoud aan ons terrein gedaan,
zodat het er perfect uitziet. En wat zo fijn is: de corveeploeg kan nu lekker even bijkomen in
het clubgebouw met een goede bak koffie!
Dit tuinseizoen heeft voor iedereen wisselende resultaten gehad. We begonnen met een
koud en droog voorjaar, waardoor alles wat verlaat was. Ook was er nachtvorst tijdens de
bloeiperiode van de fruitbomen. Dit heeft voor een aantal tuinders tot een slechte fruitoogst
geleid. Aan het begin van de zomer kwam het water met bakken uit de hemel. Veel planten
en oogsten zijn daardoor verloren gegaan. Extra triest was dat een aantal beginnende
tuinders hun enthousiast gekweekte plantjes zag wegkwijnen of door de enorme
hoeveelheid slakken opgegeten worden! Er hebben helaas een paar leden opgezegd, omdat
zij hun hobby letterlijk in het water zagen vallen. Door de wateroverlast heeft het bestuur
ook helaas al snel de gevreesde aardappelziekte op ons complex aangetroffen. Bijna de helft
(!) van de tuinders met een aardappelcontract kon de aardappelplanten er in juni al weer
uithalen. Vaak stonden de planten te dicht op elkaar en veel te laag. Het bestuur bekijkt
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enkele maatregelen om te voorkomen dat 2017 in dit opzicht ook een rampjaar wordt. Later
in de zomer is het zeer heet geworden en is het tot ver in oktober aangenaam weer geweest.
Daardoor zijn toch een heleboel oogsten nog goed gekomen.
Het bestuur volgt ook nauwlettend de ontwikkeling bij onze buren van het themapark
Archeon. Naar het er nu uitziet door wat er in de pers is verschenen, zullen de
uitbreidingsplannen van Archeon geen directe gevolgen hebben voor Spoorzicht. Wel
houden we in de gaten wat de gemeente volgend voorjaar over het bestemmingsplan zal
publiceren en hoe de geplande verkeersaansluiting met de wijk Burggooi via de Archeonlaan
zal lopen.
Graag kijk ik met u vooruit naar het nieuwe jaar. Inmiddels zijn de catalogi van Garant Zaden
weer binnen. Op het moment van schrijven worden deze naar u verspreid. Hopelijk maakt u
weer mooie tuinplannen voor 2017 en kunt u bij Garant vinden wat u zoekt. Als we
gezamenlijk zaden inkopen kan de korting tot wel 30 procent oplopen. Nieuw dit jaar is dat
u ook kleine porties aardappelen kunt bestellen van 1 kilo. Het bestuur koopt in het groot in
en u bent daarbij verzekerd van het NAK-nummer van een goede teler. De aanvraag van het
aardappelcontract gaat via de brievenbus op het terrein bij het infobord of via Bart Plooy.
Wel graag voor 1 januari 2017. Wat ook nieuw is: u krijgt een inschrijflijst per post waarop u
kunt inschrijven voor diverse planten als sla, tomaat, komkommer, peper, enz., enz. Deze
planten worden afgeleverd op de Stekjesdag.
Voor volgend jaar hebben we weer een aantal leuke activiteiten voor u in petto. Hierbij
nodigen wij alle leden uit voor een Nieuwjaarsborrel, die wordt gehouden op 8 Januari van
14.00 tot 16.30 uur in ‘t Stekkie. Op Woensdag 18 januari is er weer de gezellige
Bowlingavond. U kunt zich nog aanmelden. Verder is er natuurlijk de jaarlijkse Stekjesdag,
die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei. Dit omdat het verzoek van verschillende
leden was om het wat later in het seizoen te plannen. Het bestuur heeft besloten het
bestuurs-etentje op te geven. In plaats hiervan wordt er een barbecue gegeven met de
vrijwilligers op 24 juni. De jaarlijkse barbecue wordt gehouden op 26 augustus. Verder is de
Evenementencommissie voor 2017 druk bezig met activiteiten op te zetten als
bedrijfsbezoeken en diverse workshops. Wij hopen dat er veel animo is voor alles wat zij
voor in u in het verschiet hebben. Wat zijn allemaal in petto hebben, leest u ook in deze
Riethoorn.
Namens het bestuur wens ik u en uw familie goede feestdagen, een prettige en een
Voorspoedig tuinjaar 2017 toe.

Met Vriendelijke Groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur van onze vereniging wil graag met u proosten op het nieuwe jaar wat voor
ons ligt.
Op zondag 8 januari is van 14:00 tot 17:00 uur ’t Stekkie geopend zodat u elkaar alle
goeds voor 2017 kunt wensen.
De entree is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. De uiterste aanmelddatum voor dit
evenement is vrijdag 30 december 2016. U kunt dit doen via het emailadres:
evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl of het downloaden van de
aanmeldingsstrook op de website.
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Van het bestuur
Onze voorzitter heeft in zijn vaste rubriek “Van de voorzitter” zowel terug geblikt als u een
inkijkje gegeven in de plannen voor komend jaar. Veel van wat u gewend bent in deze
rubriek te vinden, staat deze keer dan ook in de rubriek van onze voorzitter.
Ik ben in april 2017 al weer ongeveer 3,5 jaar secretaris van deze verenging en heb ik
besloten om mij niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Waarom? Ik heb een druk
gezinsleven, ik wil ook nog wat tijd overhouden om te sporten en om mijn eigen moestuin
te onderhouden. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om mij voor de vereniging in te zetten.
Met name het papierwerk rondom de bouw van het clubhuis en de ledenvergaderingen heb
ik met veel plezier gedaan. Ik wil jullie allemaal bedanken en hoop dat een ander lid enkele
van mijn taken wil overnemen.
Waarom enkele? De secretaris heeft veel taken, eigenlijk te veel. Het bestuur heeft dan ook
besloten de secretaris minder taken te geven. Een voorbeeld. Ineke maakt sinds enkele
maanden de notulen van vergaderingen. Bij afwezigheid van Ineke valt Kelly vaak in. Dit
vermindert de werkdruk van de secretaris. Als het je leuk lijkt om je bijdrage te leveren aan
het bestuur, dan vernemen we dit graag. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar
info@tuinverenigingspoorzicht.nl of je aan te melden bij één van de huidige bestuursleden.
Alle leden, bedankt voor jullie inzet voor de vereniging dit jaar en in het bijzonder alle
vrijwilligers die nog wat extra hebben gedaan om ons complex er netjes uit te laten zien.
Verder wensen wij u fijne feestdagen en een gezond 2017 en goed tuinseizoen toe.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Auke Laarmans, secretaris

P a g i n a | 11

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Opleveren van de tuin bij beëindiging lidmaatschap
Gelukkig gaat er heel veel goed binnen onze vereniging. Dat geldt meestal ook als een lid
zijn lidmaatschap opzegt. Helaas niet altijd, vandaar dat ik graag uw aandacht hiervoor
vraag.
Wat vind ik normaal? Ik verplaats me in een lid dat wil stoppen met tuinieren. Ik zou
uitzoeken wanneer en hoe moet ik opzeggen, wat moet ik doen met mijn kas en/of tuinhuis,
hoe moet ik mijn tuin opleveren? Ik zou dat opzoeken in de statuten en in het Algemeenen tuinreglement. Als ik er niet uit kom, zou ik het vragen aan de terreinbeheerder of een
ander bestuurslid. En natuurlijk daarna netjes mijn tuin opleveren.
Het bestuur, in de praktijk de terreinbeheerder, controleert samen met de tuinder die zijn
lidmaatschap heeft opgezegd, de staat van de tuin. Uiteraard moet die voldoen aan wat
daarover is bepaald in de statuten en het Algemeen- en tuinreglement. Soms krijgt de
terreinbeheerder “de volle laag” als er aanmerkingen zijn en nog iets gedaan moet worden.
Dit is volstrekt onaanvaardbaar. De terreinbeheerder verzet een hoop werk voor de
vereniging en doet zijn best. Bent u het niet eens met hem? Kom dan naar mij toe!
Als voorzitter van onze mooie vereniging wil ik graag nog het volgende opmerken. Als u een
lid in negatieve zin over het bestuur of een bestuurslid hoort spreken, vraag dan ook de visie
van het bestuur of dat bestuurslid over die kwestie. Dat noemen we gewoon hoor en
wederhoor. Vorm uw mening pas nadat u beide kanten heeft gehoord. Alleen ingaan op het
negatieve en dat ook nog verder verspreiden, bederft de sfeer binnen de vereniging en dat
is het laatste wat we met elkaar willen.
Uw voorzitter,
Rob Brederode
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Wat mag er wel en wat mag er niet op uw tuin?
Inleiding
Het bestuur en met name de bestuursleden die belast zijn met het terreinbeheer krijgen
regelmatig vragen over wat nu wel en niet mag op ons complex. Ook tijdens de algemene
ledenvergadering en de commissievergaderingen zijn er regelmatig vragen. Wat mag wel
en wat mag niet? Hoe hoog, waar, enz… Twee keer per jaar hebben we een schouw. Leden
van de schouwcommissie gaan de tuinen langs en kijken hoe de tuin erbij ligt. Er zijn helaas
leden die het niet leuk vinden als er wat aangepast moet worden wat niet aan de regels
voldoet. Waarom al die regels? Kan het niet een beetje minder? Goed om de hoofdlijnen
nog eens op een rijtje te zetten.
Het waarom van de regels
Onze vereniging huurt ons terrein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wat wij mogen
doen op ons complex staat in het bestemmingsplan. Als goede huurder moeten we ons daar
gewoon aan houden. Verder wil ieder van ons graag op een prettige wijze kunnen tuinieren
zonder last te hebben van de buren. Het bestuur heeft daarvoor de Statuten en het
Algemeen- en tuinreglement gemaakt. In deze documenten is rekening gehouden met de
randvoorwaarden die het bestemmingsplan aangeeft. Beide documenten zijn goedgekeurd
door de ledenvergadering. Deze documenten worden alleen aangepast na goedkeuring
door de ledenvergadering. Goed om te weten: de regels zijn niet van het bestuur, nee ze
zijn van ons allemaal! Samengevat: de regels zijn er om onze verplichtingen als huurder
goed na te komen en onze wens om plezierig te kunnen tuinieren te verwezenlijken.
Veel voorkomende vragen.
Er zijn nog al eens vragen over:
 Hoe groot mag mijn tuinhuis / schuur zijn? En mijn kas? Waar moeten ze staan?
 Waar mag ik een broeibak, compostbak en gereedschapskist plaatsen en welke
afmetingen moet ik aanhouden?
 Waar…………….
Het antwoord op deze en veel andere vragen kunt u vinden in het Algemeen- en
tuinreglement artikel 21 t/ m 35. U heeft het Algemeen- en tuinreglement gekregen toen u
lid werd van de vereniging. Mocht u het niet meer hebben dan kunt u het vinden op de
website van de vereniging onder downloads. De kans is groot dat u op het voorbeeld
(tuin)indeling 150 – 200 m² ook de antwoorden op uw vragen vindt. Deze tekening vindt u
op de website onder downloads. Als u er niet uitkomt, vraag het dan aan de
terreinbeheerder of een ander bestuurslid.
Peter van Rijnwoude,
terreinbeheerder
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Van de Schouwcommissie
Conclusie na de schouw:
Het schoonhouden van de sloot en de slootkant blijft een groot probleem!
Aan het einde van het jaar is het de gewoonte dat de schouwcommissie een kort verslag
maakt, waarin wordt aangegeven welke onderwerpen gedurende de schouwen van het
afgelopen tuinseizoen zijn opgevallen. Dit jaar waren de extra aandachtspunten het
onderhoud van de algemene paden en het schoonhouden van de sloot en slootkant.
Wat betreft het onderhoud van de algemene paden kunnen we zeer tevreden zijn. Na het
ophogen van alle paden worden deze op een enkel uitzondering na ook schoon gehouden.
Het schoonhouden van de sloot en slootkant geeft echter nog steeds problemen op een
groot aantal moestuinen. Bij de voorjaarsschouw was alles overal nog in orde, maar bij de
najaarsschouw blijkt, dat bij een groot aantal tuinen de vervuiling van de sloot door
plantengroei zo groot is, dat het bijna niet meer schoon te krijgen is.
In het verslag over het vorig jaar heb ik al uitgebreid aangegeven, waarom het belangrijk is
de sloot zo veel mogelijk vrij te houden van plantengroei. Wanneer een tuinder gedurende
het hele tuinseizoen maandelijks even zijn deel van de sloot vrijmaakt van plantengroei, dan
blijkt dat heel goed te werken en is er bij de najaarsschouw helemaal geen probleem.
Zorg er wel voor dat bij het verwijderen van de plantengroei de waterdieren (vissen,
kikkers, slakken etc.) weer in de sloot teruggezet worden. Aanwezigheid van waterdieren
garandeert een hogere waterkwaliteit.
Het bestuur geeft ieder jaar enkele onderwerpen aan, waaraan gedurende de schouw extra
aandacht wordt besteed en voor het tuinseizoen 2017 zijn het de volgende
aandachtspunten:
1. Compostbakken en composthopen.
De laatste jaren is al meerdere malen aandacht geweest voor de afmetingen van de
compostbakken en dat is ook geen punt van zorg. Wat wel een punt van zorg is, is
het feit dat veel compostbakken is zeer slechte staat verkeren en ook overvol met
afval zijn. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat naast een compostbak ook
diverse grote hopen onkruid op de moestuin worden aangehouden. Dit zorgt dan
ook voor veel overlast bij buren, omdat het zaad heel gemakkelijk overwaait.
2. Sloot en slootkant.
Zoals hierboven reeds aangegeven, was dit op vele moestuinen niet in orde en gaan
we hier ook komend tuinseizoen extra aandacht aan besteden.
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3. Gebruik van broeibakken als opslag van gereedschap etc.
Broeibakken zijn niet bedoeld om gereedschap of ander tuinmateriaal in op te slaan,
maar om het kweken van planten te bevorderen. Op het juiste gebruik van
broeibakken zal komend jaar extra worden gelet.
Voor het tuinseizoen 2017 zijn de data van de schouwen reeds bekend en kan iedereen daar
nu al rekening mee houden om zijn moestuin prima op orde te maken.
Voorjaar 2017:
 Schouw in de periode:
 27 maart t/m 7 april 2017


Herschouw in de periode:
 8 mei t/m 14 mei 2017

Najaar 2017:
 Schouw in de periode:
 9 oktober t/m 15 oktober 2017


Herschouw in de periode:
 20 november t/m 26 november 2017

Als laatste wil ik toch nog aandacht vragen voor een minder positief punt.
We weten dat binnen de huidige maatschappij de normen en waarden steeds meer onder
druk staan. Helaas zijn ook binnen onze moestuinvereniging de normen en waarden niet
meer zoals ze vroeger waren. Gedurende het afgelopen tuinseizoen bleek, dat enkele
tuinders het niet helemaal eens waren met de resultaten van de schouw van hun tuin en
dit dan ook duidelijk maakten aan leden van de schouwcommissie door hen regelmatig
daarover lastig te vallen. De leden van de schouwcommissie zijn leden van onze vereniging
die in opdracht van het bestuur de tuinen aan de hand van de reglementen controleren en
de afwijkingen rapporteren aan het bestuur. Heb je problemen met de resultaten van de
schouw van je moestuin, dan moet je dit schriftelijk of via een email kenbaar maken aan het
dagelijkse bestuur en misschien moet je de oorzaak ook wel bij jezelf zoeken en doe je
dingen die volgens de reglementen niet zijn toegestaan. Hopelijk kunnen we het in de
toekomst op het tuincomplex met zijn allen toch weer gezellig maken.
Ik wens U voor 2017 een mooi en vruchtbaar moestuinjaar.
Namens de schouwcommissie,
Jo van den Hoven
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In gesprek met …
Sinds augustus 2016 leven er twee bijenvolken op ons
volkstuincomplex. Nely – onze imker – vertelde er iets over
op de laatste commissievergadering. Het idee ontstond …
dat moet in de Riethoorn. Daarom…
In gesprek met Nely Vis - van den Berg.
Nely wilde al lang graag een aantal bijenkasten op haar
tuin zetten. In eerste instantie was er binnen de
vereniging wat weerstand tegen. Op diverse algemene
ledenvergaderingen is het onderwerp een aantal malen
besproken. Dit jaar bracht de voorzitter het plaatsen van
een aantal bijenkasten in stemming. Slechts één lid was
tegen. En zo geschiedde: twee kasten op de tuin.
Kun jij als imker begrijpen dat er mensen zijn die geen bijenkasten op de tuin willen
hebben?
“Ik kan begrijpen dat mensen soms schrikken als bijen zwermen. Er is dan veel beweging in
de lucht en je hoort de bijen zoemen. Enkele duizenden bijen. Als je een bij met rust laat, is
een bij niet gevaarlijk. Een bij steekt pas als hij in het nauw is. Na het steken sterft de bij.
Het zwermen van bijen is dan ook niet gevaarlijk als je ze met rust laat. Wat moet je doen
als je een zwerm op de tuin of elders ziet? Bel mij (06-20976266). Ik, of mijn dochter die ook
imker is, kom de zwerm dan ophalen. De bijenkasten op mijn tuin heb ik zo neergezet dat
de aan/afvliegroute naar de geluidswal gericht is. Mensen die over het pad van of naar hun
tuin gaan, hebben dan ook geen last van de bijen.”
Hoe vang je zo’n zwerm?
”Laatst werd ik gebeld over een zwerm. Ik ernaar toe. Er was een moeder met twee kinderen
bij. Ga daar maar staan, zei ik. De zwerm hing in een boom. Ik hield mijn kieps (een mandje
met een stok eraan) eronder. Schudden aan de boom en de zwerm viel in de kieps. Ik had
al een laken op de grond gelegd. De kieps ondersteboven op het laken met een steen aan
één kant eronder. De bijen die nog rondvliegen kunnen dan naar de zwerm toevliegen. Toen
ze er allemaal waren, heb ik het laken om de kieps geknoopt en heb ik het geheel
meegenomen naar huis. Daar de bijen in een kast gedaan. Weer een volk erbij. De moeder
en de kinderen vonden het prachtig om te zien.”
Waaruit bestaat een bijenvolk en waarom gaan bijen zwermen, Nely?
“Een bijenvolk heeft een koningin. De koningin is de enige vrouwelijke bij die eitjes legt. Zij
kan wel 2000 eitjes per dag leggen! Een koningin heeft een langer, slanker achterlijf dan de
ander bijen. Er zijn ook andere vrouwelijke bijen, de werksters. Zij hebben verschillende
taken. Zij halen bijvoorbeeld water voor de koningin. Verder zijn er darren, die maar één
taak hebben namelijk de bevruchting van koninginnen. De darren zijn lomper en zwaarder
dan de werksters. Bijen zwermen in de periode mei/juni. De bijen kweken een aantal jonge
koninginnen en de oude koningin vertrekt met enkele duizenden bijen.”
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Ben je al lang imker?
“Mijn dochter is al lang imker. Zij woont in Voorhout en heeft daar een aantal bijenkasten.
Zij zei een keer dat het ook echt iets voor mij was. Ik heb toen een winter lang een cursus
basis bijenteelt gevolgd bij de Imkersvereniging Leiden E.O. Erg leuk en leerzaam. De cursus
sloot af in het voorjaar met een aantal praktijklessen: kasten inspecteren, koningin, darren
en werksters onderscheiden, enz. Ik ben nu zo’n drie jaar imker. Ik ben begonnen met een
bijenzwerm die ik van iemand heb gekregen. Ik heb nu drie bijenvolken. Twee staan er op
mijn tuin aan het Erwtenpad en de ander in de tuin bij mijn huis.”
Wat is een bijendans?
“Bijen geven elkaar door middel van de dans informatie door. Ze communiceren zo met
elkaar waar het voedsel zich bevindt.”
Waar halen bijen hun voeding vandaan?
“Bijen leven van nectar, van het stuifmeel van bloemen en van andere zoete afscheidingen
zoals honingdauw. De honing is de overwinteringsvoeding voor de honingbijen. Ze zoeken
het nectar en het stuifmeel in bloemen van bomen (bekend is lindehoning), struiken en
planten. Voor ons als tuinders zijn bijen ook belangrijk voor de bevruchting van bijvoorbeeld
onze fruitbomen. Ze kunnen wel tot 3 kilometer vanaf de kast hun voedsel halen. Naast ons
terrein staan er ook veel bloemen op de geluidswal. Een ideale uitval plaats voor ze.”
Ben je al lang lid van onze vereniging?
“Ik ben ongeveer twaalf jaar lid. Ik liep een keer langs het complex en een enthousiaste man
sprak mij aan. Ik heb me toen ingeschreven voor een tuin. Het zou wel even kunnen duren….
Na drie maanden kreeg ik een tuin aan het Erwtenpad. Dat gedeelte was net aan het
complex toegevoegd. Ik moest in het begin goed mijn best doen om het gras de baas te
worden. Elk jaar spit iemand de tuin voor mij, de rest doe ik allemaal zelf.”
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Wat vind je van onze vereniging?
“Ik vind het een leuke vereniging. In het
begin werkte ik nog en had ik niet zo veel
contact met andere tuinders. Tijdens de
corvee heb ik veel mensen leren kennen. Het
corveewerk is soms best wel zwaar. Ik heb
me
daarom
opgegeven
voor
de
schoonmaakploeg van ’t Stekkie. Dan doe ik
toch wat voor de vereniging en is het wat
minder zwaar.”

Wil je nog wat bijzonders over bijen vertellen?
“Wat erg leuk is, is het volgende. Als de oude koningin is gaan zwermen, gaan de werksters
een paar larven extra veel voeding geven. Op de raat ontstaat dan een pindavormige
uitstulping. Precies dertien dagen later kun je “tuut, tuut, tuut” horen in de kast. De nieuwe
koningin is geboren! Als er nog meer koninginnen worden geboren, hoor je “kwak, kwak,
kwak”. De imker haalt deze extra koninginnen uit de kast, één koningin per kast is
voldoende.”
Nely, hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes met je tuin en je bijen.
Bert Drolenga.

Nog een weetje over bijen: Er zijn altijd meer vrouwtjes- dan mannetjesbijen. In elke
bijenkast is de verhouding tussen werksters en darren hetzelfde. Deze verhouding heet Phi,
het gulden getal. Phi is 1,618. Deze verhouding komt heel veel voor in de natuur. In
bijvoorbeeld de architectuur en de schilderkunst wordt deze verhouding ook veel toegepast.
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Bezoek aan Hortus Botanicus Leiden

Aan het begin van de herfst vind ik het altijd leuk om weer eens een Hortus te bezoeken.
Deze keer doe ik dat in Leiden, lekker dichtbij!
De Hortus botanicus in Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland en opgericht in
1590, uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. De agenda
van de Hortus staat bol van activiteiten en tentoonstellingen, er worden rondleidingen en
zondagochtendwandelingen georganiseerd.
Als ik de Hortus bezoek ben ik nog net op tijd voor de tentoonstelling Japan & Von Siebold.
Een groot aantal tegenwoordig veelgebruikte tuinplanten was tweehonderd jaar geleden in
West-Europa onbekend. Het was de Duitse arts in Nederlandse dienst Philipp Franz
Balthasar von Siebold die ze naar Nederland zond. Von Siebold was onder de indruk van de
Japanse natuur en zag de economische waarde van prachtige, in het Westen nog onbekende
planten. Hij zond bollen, zaden en levende planten naar de Hortus in Leiden. In Nederland
komen nu ongeveer 700 soorten planten voor die hun oorsprong vinden in Japan.

Stenen en water vormen de ruggengraat van iedere Japanse tuin. Stromende beekjes en
stenen bankjes, bamboe en grind zijn belangrijke elementen voor de Japanse tuin. Eilanden
in de vorm van een schildpad en kraanvogel zijn van oudsher symbolische elementen in de
Japanse tuin. De schildpad en de kraanvogel zijn het symbool van een lang en gelukkig leven.
In deze tuin zwemt de schildpad naar de waterval toe, en de kraanvogel met langgerekte
nek en opgeklapte vleugels vliegt richting gedenktuin van Von Siebold. Dit alles kun je
bewonderen in de Hortus. Ik ben verbaasd hoeveel planten er zijn die oorspronkelijk uit
Japan komen, de blauwe regen bijvoorbeeld! Zittend op een stenen bankje met wuivende
bamboe naast me, geniet ik van de rust … helemaal Zen!
In de kassen van de Hortus worden verschillende belangrijke collecties onderhouden. De
tropische kas, de victoriakas en de wintertuin bieden een grote collectie tropische planten,
orchideeën, vleesetende planten etc. en zijn leuk om te bezoeken.
Belangrijk om te vermelden is dat de Nederlandse Vereniging Tropische Tuinen sinds enkele
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jaren een vergunning hebben om bedreigde plantensoorten verder op te kweken, te
vermeerderen en eventueel uit te wisselen met andere botanische tuinen.

Bij de varen tuin bevindt zich ook de Sterrewacht. Na een grondige restauratie in 2011 is de
Sterrewacht in de oorspronkelijke staat van vóór 1924 teruggebracht. Er worden
practicumlessen gegeven aan studenten sterrenkunde. Op enkele dagen in de week worden
rondleidingen gegeven door een student sterrenkunde.
De gedenktuin van Von Siebold, het rosarium, de Chinese kruidentuin, de diverse Japanse
tuinen, de Clusius tuin, de systeemtuinen, de varen tuin, de tropische kassen, de wintertuin
en de Sterrewacht, u vindt het allemaal in de Hortus Leiden.
En dan is het tijd voor een kop verse muntthee en een broodje Hydrangea in het lunch café
van de Hortus, heel gezellig! In het winkeltje kun je leuke dingen kopen: bijzondere zaden,
bollen, boeken en cadeauartikelen.
Een bezoek aan de Hortus Botanicus Leiden is heel leuk om een keer te doen, ook met
kinderen. Voor meer informatie kijk op www.hortusleiden.nl
Het adres is: Rapenburg 73, 2311CJ Leiden.
Nelleke Dorsman
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Vergeten Groente
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’ heb ik het over koolraap gehad. In deze
aflevering wil ik een echte wintergroente koolsoort voor het voetlicht brengen, de
palmkool, die ook wel zwarte kool of toscaanse kool wordt genoemd.
Algemeen
Palmkool dankt zijn naam aan de recht omhoog
groeiende bladeren die een beetje op een palmboom
lijken. De plant kan tot drie meter hoog worden.
Palmkool bloeit in het tweede jaar van mei tot in
augustus met lichtgele bloemen. De zaden zijn van
juli tot september oogstrijp. In de noordelijke streken
van Europa komt de plant echter meestal niet tot
bloei.
Je koopt palmkool meestal niet als hele kool maar als
losse bladeren. Deze zijn vrij groot en soms taai. In
dat laatste geval is het beste om de nerven eruit te
snijden en het blad kleingesneden een tijdje te
stoven. Je kan het echter ook rauw eten, vooral de
jonge blaadjes. Verder is deze kool op dezelfde
manier nier als boerenkool te eten, dus in stamppot
stamppot bijvoorbeeld of geroerbakt met andere groenten.
Bij eigen kweek is het mogelijk om maandenlang van deze kool te eten; vanaf pakweg
november tot maart kan je telkens opnieuw bladeren afsnijden om te gebruiken. Palmkool
kan 5 tot 6 graden vorst doorstaan en kan goed droge perioden doorstaan.
Herkomst
Palmkool komt van origine uit Toscane in het Middellandse Zeegebied en wordt vooral in
Italië veel gegeten, onder meer als ingrediënt van de minestrone en ribollita. De Italiaanse
naam is Cavolo nero (zwarte kool), vanwege het zeer donker gekleurde blad. De
donkergroene tot zwartgroene, gebobbelde bladeren zijn 60 - 80 cm lang en 8 - 10 cm breed.
Teeltwijze
Palmkool stelt geen bijzondere eisen
aan de grond, met wat extra compost en
een open standplaats zal de plant goed
gedijen.
De zaaitijd is vanaf maart tot april onder
glas, van april t/m half juni direct buiten.
Houd daarbij een onderlinge afstand
van tenminste 50 cm. aan of plant de
palmkool op verschillende plekken
apart, palmkool is nl. een solitaire plant.
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Onder glas komt tussen 10 tot 14 dagen het plantje bovengronds. Je kan de planten
uitplanten zodra ze stevig zijn en een gezonde bladkleur vertonen. Geef ze een zonnig plekje
met voldoende ruimte voor de wind, dit voorkomt namelijk dat schimmels makkelijk toe
kunnen slaan.
Oogsten en bewaren
Vanaf november tot maart kan er geoogst worden
van de langwerpige bladeren. Begin met het oogsten
van onderaf, dan kan er een dikke stam gevormd
worden. Het tweede jaar gaat de palmkool bloeien (in
Nederland is dat nog maar de vraag). De bloemen zijn
eetbaar in bijv. een frisse salade.
Ziekten
Palmkool heeft niet veel last van ziektes, de grootste
vijanden zijn slakken, vooral voor jonge planten kan
dit funest zijn. Daarnaast is palmkool net als
boerenkool gevoelig voor witte vlieg. Deze is verder
niet schadelijk.
Recept: Pasta met Cavalo Nero (palmkool)
Benodigdheden voor 4 personen:
 750 gram Cavalo Nero
 1 grote ui
 2 teentjes knoflook
 (chili) olie
 200 gram spekblokjes
 scheut room
 ½ citroen
 250 gram pasta
 geraspte Parmezaanse kaas
 een handvol geroosterde pijnboompitjes

Trek de blaadjes van de nerf van de
kool. Was de kool goed en kook de
kool tussen de 5 en 10 minuten in
gezouten water totdat de kool gaar
is. Giet de kool af en hak hem fijn.
Kook
de
pasta
volgens
gebruiksaanwijzing gaar. >>

>> Snipper een ui en hak de knoflook fijn. Fruit de ui en de knoflook in de chiliolie en voeg
dan de spekjes toe. Bak de spekjes mee totdat ze knapperig zijn. Voeg de kool toe en een
scheut room. Breng op smaak met citroensap. Het hoeft niet zuur te zijn, maar van een
beetje zuur knapt de kool enorm op. Zout toevoegen is niet nodig, de spekjes en de kaas
zorgen voor voldoende zout. Voeg de pasta toe en bestrooi met de pijnboompitjes. Doe de
pasta op de borden en bestrooi met de Parmezaanse kaas.
Eet smakelijk!

Ruud Schaft
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Evenementen
Ondanks dat de evenementen voor 2016 erop zitten, heeft de evenementencommissie niet
stilgezeten de afgelopen periode. In deze Riethoorn vindt u een aantal documenten van ons
terug om duidelijk te maken wat we gedaan hebben en wat er voor 2017 op de planning
staat.
Allereerst een jaarverslag van 2016, een mooi overzicht van wat er georganiseerd is en de
wijzigingen die in deze commissie hebben plaatsgevonden.
Het afgelopen jaar zijn meerdere evenementen op het laatste moment georganiseerd en
dat willen we dit jaar iets anders gaan aanpakken. Om te zorgen dat u bij de evenementen
van uw keuze aanwezig kunt zijn en het voor ons geen ‘haastklussen’ worden om het te
organiseren hebben we een jaarplanning gemaakt. Zo is voor iedereen duidelijk wat er
wanneer georganiseerd dient te worden.
Daarnaast vind u een 6-tal flyers terug. Deze zijn voor de aankomende evenementen.
Zoals u op de jaarplanning terug ziet, is er voor het stekken en scheuren van Dahlia’s nog
geen flyer. Deze zal rond februari gemaakt worden. De kweker waar wij naartoe willen zit
nu midden in een verbouwing van zijn huis en heeft daarom nog geen kijk op welke datum
wij welkom zijn.
Voor alle evenementen gaat een flyer ontworpen worden met daarin een aanmeldstrook
zodat u zich kunt opgeven. Deze aanmeldstrook kunt u in de brievenbus doen aan het begin
van het hoofdpad op sectie KZ, natuurlijk mag u zich ook per mail aanmelden. Het
emailadres van onze commissie is evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl.
Voor sommige evenementen wordt een bijdrage gevraagd, dit staat dan duidelijk vermeld
op de flyer. De betaling kunt u contant doen bij aankomst op het evenement.
Wij wensen u voor 2017 een mooi, bloeiend tuinjaar en hopen u terug te zien op één of
meerdere evenementen.
Namens de evenementencommissie,
Kelly de Rijk
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Jaarlijkse bowlingavond

Zoals de afgelopen jaren gaan we ook in 2017 de kegels weer omgooien bij het
Bowlingcentrum, Sportlaan 3, 2406 LD te Alpen aan den Rijn.
Dit uitje staat gepland op woensdag 18 januari en we gaan om 20.00 uur de baan op, de
schoenen moeten dan al aan zijn. Om 22.00 uur gaan we de winnaar van deze avond in
het zonnetje zetten.
De kosten bedragen 10 euro per persoon, dit is inclusief 3 drankjes en een bittergarnituur.
Dit dien je bij aankomst in het bowlingcentrum contant te betalen.

Cursus Grondverbetering
Op dinsdag 7 februari gaat Arjan Windhorst van de Welkoop in Bodegraven een cursus
geven over grondverbetering.
Deze cursus wordt gegeven in wijkcentrum De Oude Wereld, De Oude Wereld 51-59, 2408
NV te Alphen aan den Rijn. De zaal gaat open om 19:30 en de cursus start op 20:00 uur.
De kosten voor deze cursus zijn € 5,-- per persoon, te betalen bij aankomst in de Oude
Wereld. Er is plaats voor 25 deelnemers en hierbij geldt opgeven is betalen.

De uiterste aanmelddatum is: zaterdag 28 januari 2017.

Om deel te nemen aan deze activiteiten dien je je van tevoren op te geven. U kunt dit doen
via het emailadres: evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl of het downloaden van de
aanmeldingsstrook op de website.
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Opening tuinseizoen 2017
Op 26 februari 2017 is ’t Stekkie van 14:00 tot 17:00 uur geopend om het aankomend
tuinseizoen samen in te luiden.
Deze keer heeft de vrouw van de voorzitter zich aangeboden om te koken.
Soto-Ayam-Soep, een soort kippensoep.
De entree is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dit in verband met de schatting
hoeveel soep er gemaakt dient worden.
De uiterste aanmelddatum voor dit evenement is zaterdag 18 februari 2017.

Vogelverschikker maken
In 2 groepen willen we met de dames en de kinderen van
onze vereniging vogelverschrikkers gaan maken. De
creaties gaan we maken op zondag 12 maart 2017 in ’t
Stekkie.
Van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur hebben we de tijd
om onze fantasieën om te zetten in mooie kunstwerken.
De evenementencommissie gaan ervoor zorgen dat er
diverse materialen zijn en ook aan de innerlijke mens
wordt gedacht.
Voor dit alles vragen bij een bijdrage in de kosten van € 5,-- per persoon.
Opgeven voor dit evenement is gewenst, de uiterste opgeefdatum is: woensdag 1 maart
2017.
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AARDBEIEN
Assortiment, manieren van kweken & voeding
Op zaterdag 8 april 2017 komt Erwin Duivenvoorden ons alles vertellen over aardbeien.
Erwin kennen we van de stekjesdag, hier heeft hij al jaren een kraam met
aardbeienstekjes en pioenrozen.
Deze lezing begint om 13.00 uur en wordt gehouden in ’t Stekkie.
Naast het uitgebreide assortiment wordt er verteld over de verschillende manieren van
kweken en de voeding voor aardbeien.
Aan het eind van de lezing is het mogelijk om aardbeienstekjes en/of pioenrozen te kopen
bij Erwin.
De kosten voor deze lezing zijn € 4,-- per persoon, en opgeven is gewenst. De uiterste
aanmelddatum is woensdag 29 maart 2017.
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Samenwerking sectie A en KZ op de tuin van ons lid van den Akker
"De baas is erbij!" Het regent een heel klein beetje. "Wat bedoelt U, meneer van den
Akker?"
Hij is 82 jaar en staat op vrijdag 4 november 2016 al voor negen uur zijn tuintje te spitten.
Ongeveer twee keer per dag loopt hij dapper van zijn huis aan de Gouwsluisseweg met zijn
looprek over het spoorviaduct naar zijn groentetuin bij de Ambulancepost (sectie A).
Volgens mij bedoelt hij niet onze voorzitter Rob Brederode, die inmiddels al de tweede
aanhanger heeft neergezet voor negen uur. Er is afgesproken om negen uur te beginnen.
Gelukkig is de Heer van den Akker op zijn tuin, dan kunnen we aan hem vragen wat hij nog
wil bewaren.

In een gesprek – twee dagen ervoor – had hij meteen aangegeven dat hij inzag dat het
schuurtje slecht geworden was. "Ik heb er wat balken onder gezet, ik kom er eigenlijk niet
meer in". De terreinbeheerders hadden bij een vakkundige en gedetailleerde schouw
geconstateerd dat er mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan door de huidige staat
van het schuurtje, ofwel 'levensgevoaorlijk'.
Eigenlijk is het de schuur van sectie A die een jaar of 20 geleden is neergezet door de
toenmalige terreinbeheerder van sectie A wijlen de Heer Louis Veltkamp en erelid de Heer
Mees Veenendaal, volgens mij ook al lang geleden overleden.
Dertig zinken dakplaten op een nu totaal verrotte constructie. Bij het leegruimen moesten
we met gevaar voor eigen leven, voorzichtig tewerk gaan, nergens tegenaan stoten en niet
hoesten. Wij waren blij met de inzet van de Heer Brederode. Hij heeft geholpen met hart
en ziel, waarschijnlijk wel, maar zeker met handen, lijf, hoofd en 100% logistiek. Twee
aanhangers op tijd geregeld en van begin tot eind, van 9.00 uur tot 14.00 uur vol erin. En
een goed bruikbare gereedschapskist voor de Heer van den Akker. Alvast heel erg bedankt.
Twee dagen geleden kreeg ik van de Heer Menno van Heijningen door dat we van het
bestuur aan de slag moesten. En dat het schuurtje liefst binnen twee weken maar zeker
voor 1 december afgebroken en opgeruimd moest zijn.
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Meneer van den Akker heeft zijn hele leven op het land gewerkt. Hij woonde op de boerderij
aan het Rietveldse pad (nu de Nieuwedijk). De gemeente moest het land en de boerderij
hebben voor de huidige bebouwing. Eigenlijk werkt hij nog op z'n eigen Akker als hij op z'n
groentetuin werkt.
Oké, geen twee weken, maar twee dagen. De heer Rob Root 'KZ' met ‘roots’ op 'A' en de
Heer Piet van Gils, sectie A, zegden meteen hun medewerking toe. Het was nog best een
klus, moeizaam met breekijzer de zinken platen los maken. Niet alles viel uit elkaar. De
kettingzaag van Menno was nodig om het plaatwerk en de balken tot een vervoerbaar
formaat te verkleinen. Het lukte goed om de spijkers te vermijden, maar helaas kwam de
zaag ook een metalen bankschroef tegen.
Vijf aanhangers met hout, metaal en een berg afval afgevoerd naar de Schans. De tuin van
de Heer van den Akker weer netjes opgeleverd, een schoon terras, met gereedschapskist,
een stoeltje en een tafeltje en een vlag. Binnen vijf uur is alles klaar. "De Baas was erbij".
Een uitdrukking van de Heer van den Akker. "Dit zeiden we vroeger, als het regende. Dan
werkten we stevig door en nam je geen pauze."
We wensen de Heer van den Akker nog veel tuinplezier toe.
Vincent Willers
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het deze keer over bomen gaat
de dikste boom in Nederland een tamme kastanje is met een omtrek van 833 cm
deze boom in Beek, provincie Gelderland staat
de hoogste boom in Nederland een Douglas spar is met een hoogte van 50,2 meter
deze boom in het Kroondomein Het Loo in Apeldoorn staat
het mij niet bekend is welke boom op ons complex de hoogste is
de leeftijd van gekapte bomen is vast te stellen door de jaarringen te tellen
er heel oude bomen in Nederland staan waarvan je alleen de leeftijd kunt schatten
die vaak als potentieel gevaar worden gezien
boomchirurgen vaak het gevaar kunnen wegnemen
er een verhaal is over een jongetje met wie niemand iets wist te beginnen. Hij kwam
uit een milieu waar het stoer was om in de gevangenis te raken. Tijdens een
boswandeling met zijn klas raakte hij zo onder de indruk van bomen dat hij zijn meester
vroeg: “meester, hoe kan ik boswachter worden?’
in Epe de lommerrijke Heerderweg gereconstrueerd wordt
er daarvoor 600 oude gezonde bomen moeten worden gekapt
de bevolking daar tegen te hoop liep en er nu nog maar 225 bomen om hoeven
de bomen die blijven door omwonenden zijn “geadopteerd” om te bewaken dat er
niets met ze gebeurt tijdens de wegwerkzaamheden
want bomen hebben ruimte nodig, een stuk grond ter grootte van de kruin moet vrij
blijven van zware bouwmaterialen, bulten zand of stapels tegels, om de
zuurstoftoevoer naar de wortels te waarborgen
de zomereik 'Anneville-eik' in de middenberm (!) van de A58 in Ulvenhout staat
er elke dag duizenden automobilisten kunnen genieten van deze ongeveer 165 jaar
oude zomereik
deze boom via een drainagesysteem water krijgt, het vulpunt bevindt zich op een
nabijgelegen viaduct
de A58 verbreed zal worden en daardoor de boom gekapt moet worden
in het blad van bomen fotosynthese plaatsvindt, dat is een proces waarbij water en
kooldioxide met behulp van zonlicht in suikers en zuurstof wordt omgezet. Wij deze
zuurstof inademen en de boom de suikers als voeding gebruikt
dit proces wetenschappers op de gedachte heeft gebracht om waterstofgas te maken
met kunstmatige fotosynthese. Alleen water en zonlicht zijn nodig om zuurstof en
waterstof te maken
waterstofgas gebruikt kan worden in motoren als brandstof i.p.v. fossiele brandstoffen
dit als voordeel heeft dat er geen kooldioxide wordt uitgestoten
onze gemeente een bomenspotter app heeft
de informatie die de gemeente heeft over bomen in het openbaar gebied via deze app
met de burgers wordt gedeeld
u deze app kunt downloaden en dan de naam van elke boom in uw straat of wijk kunt
opzoeken
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u zelfs een opmerking bij een boom kunt plaatsen
ik u aanraad eens te kijken wat er in de bomenspotter bij de acer rubrum Brandywine
op De Oude Wereld staat

Bert Drolenga
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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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