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Van de redactie
Winter, het is rustig op ons complex. Het seizoen is afgesloten in ’t Stekkie op een mooie
zondagmiddag in november. Goed om dat met elkaar te doen. Veel tuinen zijn winterklaar
gemaakt. Het nieuwe seizoen komt naderbij. Nog even en de dagen lengen al weer. De
mooie catalogus van Garant Zaden is bezorgd. De bestellijsten mogen ingevuld en
ingeleverd worden. Net als de aardappelcontracten.
Er is veel gebeurd dit tuinseizoen. Verdrietige dingen, leden die ons ontvallen zijn. Ook veel
vreugdevolle dingen. De bloemenklok die echt blijkt te werken. Nieuwe leden, die zich
hopelijk snel thuis voelen. Het terrein wordt steeds mooier, dankzij de inzet van corveeërs
en vrijwilligers. Het wonder van de oogst! Wat een zaadje allemaal niet voortbrengt.
Dit nummer is van een hoog ecologisch gehalte. U weet het vast wel: één van de
doelstellingen van onze vereniging is het bevorderen van natuurlijk tuinieren. U komt dit
natuurlijk tuinieren minstens in drie artikelen tegen. Dit is niet afgesproken. Als
eindredacteur ben ik verheugd dat het onderwerp natuurlijk tuinieren zo leeft binnen de
redactie. Hopelijk doet u uw voordeel daarmee.
Neemt u vooral kennis van het artikel “Van het bestuur….”. U leest hierin alle nieuwe
ontwikkelingen. Hierin staat ook hoe het bestuur de werkzaamheden verdeeld heeft, die
Peter van Rijnwoude vele jaren met grote inzet heeft verricht. Peter, bedankt voor je grote
inzet voor ons allemaal!
In dit nummer vindt u verder het verslag van de schouwcommissie en de uw vertrouwde
artikelen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2019
voor
10 maart 2019
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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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
15
5
3

Juli
Augustus
September
Oktober
Oktober
November
December

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering
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
12
10
10
14
19

Januari
Maart
April
April
Mei
Juni
Juni
Augustus
September
Oktober
November
November
December
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Klaverjassen
Klaverjassen
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Klaverjassen
Klaverjassen
Sluiting seizoen
Klaverjassen
Kerstklaverjassen en sjoelen
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Van de Voorzitter
Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Het seizoen 2018 hebben we
met elkaar afgesloten in ’t Stekkie op zondag 11 november 2018. Het
was een gezellige bijeenkomst, de soepen smaakten opperbest. Dank
aan iedereen die zich voor deze geslaagde middag heeft ingezet. Het
tuinseizoen 2018 was heel bijzonder, wat een weer! Tropische
temperaturen waren aan de orde van de dag. Wat heb ik een mensen
zien sproeien of met een gieter zien lopen! Al met al was de oogst zeer
goed. Voor mij mag het volgend seizoen weer zo zijn.
U heeft het al in de vorige uitgave van de Riethoorn kunnen lezen: Peter van Rijnwoude stopt
per 1 januari 2019 met zijn functie als terreinbeheerder. Wij als bestuur bedanken Peter
voor zijn gigantische inzet van de afgelopen jaren. Wat heeft hij veel voor onze vereniging
gedaan! Wij komen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 hierop terug.
Het bestuur heeft unaniem besloten dat er geen nieuwe terreinbeheerder komt. Het aantal
corveediensten gaat van twee naar drie maal per jaar, zodat het complex er verzorgd uit
blijft zien. Daarnaast wordt er één keer per maand groot onderhoud ingepland, op deze
manier kunnen grote klussen snel en efficiënt worden aangepakt. Drie bestuursleden, te
weten Bart Plooij, Kees de Rijk en Rob Brederode, gaan elke maand het complex inspecteren
en daarover rapporteren.
Deze keer, helaas, ook een kritische noot. Als u in het nieuwe seizoen iets gaat bouwen of
verbouwen, een kas of bak bijvoorbeeld, ga dan eerst naar het bestuur. Dit voorkomt veel
frustratie en arbeid. Het onderhoud van uw tuinhuis is erg belangrijk. Een goede laag verf of
beits verlengt de levensduur van uw tuinhuis aanzienlijk.
Het bestuur heeft onlangs een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van tien jaar
getekend. Het bestuur is langdurig en heel intensief met deze huurovereenkomst bezig
geweest. Ik wil dan ook het bestuur namens de leden bedanken voor haar grote inzet en
alle tijd die zij hierin heeft gestoken. U kunt meer lezen over de nieuwe huurovereenkomst
in het artikel: Van het bestuur….
Het einde van 2018 nadert. Bij deze bedank ik alle bestuursleden, vrijwilligers en leden voor
hun inzet in het afgelopen jaar.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe.
Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Het bestuur maakt op dit moment de balans op van het tuinjaar 2018. Een jaar met grote
verschillen in oogsten vanwege de temperatuurverschillen en de schaarse regenval. Maar
ondanks dat heeft het bestuur in 2018 met het terreinbeheer grote stappen gezet in de
verbetering van het complex en de toekomst van onze vereniging. U leest er hieronder meer
over.
Huurovereenkomst
Wij melden u verheugd dat we onze huurovereenkomst met de gemeente weer met tien
jaar hebben verlengd. Begin december hebben wij deze getekend. Hiermee komt een einde
aan een periode van speculatie over de toekomst van ons complex. In de media zijn er de
afgelopen jaren vele tegenstrijdige berichten geweest over de (mogelijke) uitbreiding van
Archeon. Hierdoor zijn er vele geruchten ontstaan dat we al of niet weg moesten en dit
heeft ons leden gekost en leden hebben hun investering of bouw van kas of tuinhuis
uitgesteld. Gelukkig blijven wij met de overeenkomst weer tot en met 31 december 2028
verzekerd van ons complex. Wel heeft de nieuwe huurovereenkomst gevolgen voor de
ontwikkeling van de huurprijzen in de komende jaren. We zullen u hier nog nader over
berichten.

De gemeente heeft ons dit jaar ook extra geholpen met verbeteringen op ons complex; er
is een mooie beschoeiing aangelegd langs de sloot die de parkeerplaats scheidt van het
Rietveldsepad. De gemeente heeft ook gezorgd dat stukken sloot waar het riet ons terrein
op kwam zijn uitgebaggerd of afgegraven (zoals bij het Dillepad en de terp bij het Asterpad)
We zijn verder nog in overleg met de gemeente over verzakkingen bij de duikers op het
hoofdpad. Al met al een mooi resultaat met een tuincomplex dat er steeds mooier gaat
uitzien.
Ontsluitingsweg
Zoals eerder gemeld, wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van de ontsluitingsweg
van Burggooi. Begin 2019 wordt met voorbelasting begonnen. Wij hebben in het overleg
met de gemeente de overlast voor onze tuinders in de vorm van lawaai en fijnstof

P a g i n a | 11

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

aangekaart. De gemeente is ons tegemoet gekomen en heeft voorgesteld dat wij op haar
kosten waar nodig een haagafscherming mogen neerzetten. Deze komt als uitbreiding aan
het einde van het hoofdpad bij het Erwtenpad, en er komt een nieuwe afscheiding aan het
eind van het Asterpad over de volle breedte, zodat alle paden dezelfde gelijkende
afscherming krijgen. Ook worden de doorgangen aan het eind van Bramen-, Coniferen-,
Druiven- en Erwtenpad dichtgemaakt. Dit betekent dat na de winter onze beplantingsploeg
enkele honderden struiken gaat neerzetten. Met deze hagen/uitbreiding is ons terrein
grotendeels afgeschermd van het ergste geluid, licht en stank als gevolg van het
autoverkeer.
Terreinbeheer
De heer Van Rijnwoude heeft aangegeven per 1 januari te stoppen als bestuurder, u heeft
in de vorige Riethoorn een interview met Peter over zijn beslissing gelezen. Het bestuur gaat
het terreinbeheer per volgend jaar anders aanpakken. Het takenpakket van Peter is
uitgesplitst en alle bestuursleden nemen daarvan een stuk voor hun rekening. Dit is mogelijk
omdat er vele verschillende taken zijn, namelijk naast het dagelijks onderhoud en
operationeel terreinbeheer praten we over: contacten met (ambtenaren van) de gemeente,
jaarplanningen, corveelijsten, bouwvergunningen beoordelen en aanvragen,
aardappelcontrole, tuindersadvies, materiaalonderhoud, materiaalplanning, beoordeling,
beplanting en nog veel meer. Dit is teveel voor één persoon. Komend jaar gaat dit dus
veranderen en daar vinden we als bestuur wel een modus voor. Een deel van het
groenbeheer gaat naar een nieuw opgerichte commissie voor de groenaanplant.
Volgend jaar gaat er ook voor het corvee wat veranderen; om meer tot stand te kunnen
brengen heeft elk tuinlid nu drie corveebeurten per jaar en we hebben nu ook een grote
vaste ploeg van teamleiders en vrijwilligers voor specifieke klussen. De corveelijst ligt
binnenkort bij u in de brievenbus en is dan ook op onze website te vinden.
Nieuwjaarsreceptie
Wij heten u welkom voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ‘t Stekkie. Deze zal
plaatsvinden op zondag 6 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Het bestuur wenst u een zeer voorspoedig tuinjaar 2019 toe.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris
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Verslag van de schouwcommissie van het seizoen 2018
Ook dit jaar hebben we in het voorjaar en het najaar weer zoals gebruikelijk een schouw
uitgevoerd en aan de volgende onderwerpen werd gedurende de schouw in 2018 extra
aandacht wordt besteed:
1. Erfafscheiding (en de ruimte er omheen).
De hekwerken van de erfafscheiding zijn op de meeste tuinen goed onderhouden. Op
enkele tuinen moeten ze nodig recht gezet worden of zelfs geheel vernieuwd. Wat meer
zorg baart is de ruimte rond de erfafscheiding: op een groot aantal tuinen staan er nog te
veel struiken te dicht tegen de erfafscheiding of zijn ze veel te hoog.
In sommige gevallen staan er ook bouwsels (broeibakken, compostbakken of
gereedschapskisten) veel te dicht tegen de erfafscheiding.
Om U hierbij te helpen staan hieronder nogmaals de afmetingen waaraan een tuinder zich
zal moeten houden:
- Minimaal 50 cm afstand tussen de erfafscheiding en bouwsels (maximale hoogte 70
cm) – bijv. compost- en broeibakken.
- Gazons moeten altijd minimaal op een afstand van 30 cm van de erfafscheiding zijn
aangelegd.
- Een kas of schuurtje moet minimaal 1,5 meter van de erfafscheiding zijn geplaatst.
- 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!
2. Sloot en slootkant.
Ook dit seizoen was dit (net als bijna alle voorgaande seizoenen) een punt van extra
aandacht. Wij krijgen wel de indruk dat langzamerhand alle tuinders het belang inzien van
een schone en plantenvrije sloot.
De plantengroei in de sloten was het afgelopen seizoen door de hoge temperaturen heel
anders dan in voorgaande jaren: er was minder “flap”, maar daartegenover groeiden andere
waterplanten weer sneller.
Wanneer eenmaal per week even een hark door de sloot wordt gehaald om de
waterplanten te verwijderen, blijft dit een kleine klus en komt het niet allemaal neer op een
snelle schoonmaakactie vlak voor de najaarsschouw en ziet de sloot er altijd goed uit
ondanks eventueel slecht weer.
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.
Wat ons als schouwcommissie dit seizoen ook opviel was het feit dat steeds meer tuinders
rond hun tuinhuisje oude bouwmaterialen opstapelen en deze niet tijdig afvoeren. Ook
constateerden wij dat vele compostbakken overvol zijn en in het najaar niet leeg worden
gemaakt. Een aantal tuinders maakte rond hun tuinhuisje (naast de ook aanwezige
compostbakken) zelfs extra bergen met onkruid. Voer dit materiaal af en je tuin ziet er een
stuk ruimer en schoner uit! Ook zaait het onkruid niet uit naar naastgelegen tuinen en
hebben je buren er geen last van.
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Als U extra veel bouwmateriaal of onkruid moet afvoeren, neem dan even contact op met
het bestuur, want misschien is er een aanhangwagen beschikbaar waar U gebruik van kunt
maken of zijn er tuinders die een handje kunnen helpen.
Voor het tuinseizoen 2019 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.
De extra aandachtspunten voor het tuinseizoen 2019 zijn de volgende:
A. Openbare paden (en de ruimte er omheen).
Enkele jaren geleden zijn alle openbare paden door de vereniging opnieuw
aangelegd en was het de bedoeling dat alle tuinders het stukje openbaar pad voor
hun moestuin vrij van onkruid hielden en ervoor zorgden dan de tegels netjes
aangesloten bleven. Gebleken is dat op sommige delen van ons park in de openbare
paden brede kieren tussen de tegels zijn ontstaan, waarin men met een fiets
gemakkelijk een lelijke smak kan maken.
Ook de 50cm-zone naast het openbare pad wordt nog wel eens foutief beplant,
zodat deze strook te hoog en te breed uitgroeit. Voor transport met karren en de
doorgang bij een eventuele calamiteit (ambulance) mag deze strook alleen laag
worden beplant en niet overgroeien op het openbare pad.
Hieraan gaan we in het komende seizoen extra aandacht besteden.
B. Bebouwing langs de erfafscheiding (zie opmerkingen bij punt 1)
Wij wensen U een gezonde overwintering en een mooi tuinseizoen 2019.
Namens de schouwcommissie,
Jo van den Hoven

Profijt van je kas
In het laatste nummer van de Tuinliefhebber (Nr. 4, jaargang 2018) staan twee artikelen
over kassen: de kassen van Dave Storm en de wondere wereld “Achter glas”. De artikelen
spraken mij erg aan en ik raad u dan ook aan deze artikelen te lezen. Ik denk dat u met uw
dan opgedane kennis en het toepassen ervan nog meer profijt zult hebben van uw kas.
Ik heb twee aanvullingen op deze waardevolle artikelen:
 Dave Storm geeft aan dat zijn kassen onderhoudsvrij zijn. Een wasbeurt van je ramen
is het enige wat soms nodig is, zegt hij. Zelf maak ik de binnenkant van mijn kas goed
schoon. Bij intensief gebruik van je kas is dat erg belangrijk. Niet alleen de ramen,
maar ook het geraamte. Ik doe dit om aanwezig bacteriën te verwijderen.
 In het artikel de wondere wereld “Achter glas”, wordt aangegeven dat
groenbemesters de bodem ontsmetten. De bodem van je kas ontsmetten is
inderdaad belangrijk. Je kunt dit bijvoorbeeld ook doen door de kas gedurende
langere tijd blank te zetten. Ik kies persoonlijk er voor om eens per twee jaar een
laag grond van circa 25 cm diepte uit de kas te halen. Je vervangt deze grond door
grond van een ander gedeelte van je tuin. Natuurlijk voeg ik ook oude stalmest en /
of compost toe. Het is wel even wat werk, maar het resultaat is geweldig.
Rob Brederode
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Evenementen
Wat te doen met een pompoen
Zaterdagmiddag, 20 oktober 2018, was het een gezellige drukte in 't Stekkie. Jong en oud
waren druk in de weer met pompoenen. De opkomst was gezellig druk. Er werden mooie
pompoenen versierd.
Helene had een lekkere pompoensoep en een overheerlijke Pompoen Chutney gemaakt.
Bertus was druk in de weer met het helpen om van de pompoenen bloemstukjes te maken.
En Ruud verzorgde de soep en al het lekkers, waaronder Pumpkin Passion Cupcakes.
Inge en Emma kunnen trots terug kijken op een geslaagde middag.
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Kerst Klaverjassen en sjoelen
Op donderdag 13 december 2018 werd er kerstklaverjassen gehouden met sjoelen. Het was
een gezellige avond…
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Kerst in ‘t Stekkie
Op zaterdag 15 december 2019 was er gelegenheid om gezellig samen kerststukjes te
maken in ’t Stekkie. Ook dit was weer een geslaagde dag!
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In gesprek met …
Het was mijn plan voor dit nummer een verhaal te schrijven over
het vermeerderen van planten. Ik hoorde dat Sjaak Bontje bijna zijn
leven lang hier beroepsmatig mee bezig is geweest. Wat is beter
dan de vakman aan het woord te laten? Daarom:
In gesprek met Sjaak Bontje.
Sjaak, ik weet dat de meeste planten zich voortplanten door zaad.
Ik weet ook dat er planten zijn die zich vermenigvuldigen zonder
bevruchting en zaadvorming. Via een plantendeel vormt zich een
nieuwe plant. Bijvoorbeeld een knol (aardappel), een bol (ui), een
uitloper (aardbei), een wortelstok (rabarber). Met behulp van
menselijk ingrijpen zijn er nog meer mogelijkheden voor
vermeerdering. Met welke methoden heb jij gewerkt?
“Laat ik beginnen met veredelen, ook wel enten genoemd. Je neemt een stukje tak met twee of
drie ogen van de plant die je wilt vermeerderen. Dit heet een griffel. Verder heb je een onderstam
nodig, dat is meestal een zaailing van een soortgelijke plant. De griffel snij je aan en op de
onderstam maak je een inkeping in de bast. De griffel plaats je in de inkeping en bind je vast met
elastiek. Vroeger gebeurde dat met garen, maar dat groeide in de stam wat de groei belemmerde
of zelfs leidde tot sterfte. Je hebt zowel winter- als zomer veredelen. Bij winter veredelen smeer
je entwas op de wond om uitdrogen te voorkomen. Bij zomer veredelen gaan de planten onder
plastic in de kas, zodat uitdrogen niet aan de orde is.” We noemen dat de kraamkamer.
Doe je dit werk al lang, Sjaak?
“Op mijn vijftiende ben ik fulltime gaan werken. Daarnaast ging ik ’s avonds ook nog naar de
Lagere Tuinbouwschool in Boskoop. Ik werk nog steeds, het is ondertussen 61 jaar later. Ik heb
drie werkgevers gehad. Bij mijn huidige werkgever werk ik sinds 1 januari 1978. Het is Rijnbeek
Excellent Plant in Hazerswoude. Met het klimmen der jaren ben ik wel steeds minder gaan
werken. Nu nog twee dagen per week. Alleen in januari en februari vier dagen, omdat het dan
heel druk is met veredelen. In die periode enten we zo’n 200.000 acers (Japanse esdoorns).”
Welke vermeerderingsmethoden pas je nog meer toe, Sjaak?
“Stekken. Stekken wordt heel veel toegepast. Kortweg gezegd, zonder in te gaan op details, is
stekken het volgende: je neemt een stukje van een tak (één lid) en doet dat in stekmengsel. Het
stekje gaat onder plastic in de kas en krijgt na 6 à 8 weken wortels. Van de rank die het stekje
vormt maken we na een maand of vier weer nieuwe stekken, totdat we er genoeg hebben. Bij
genoeg moet je wel denken aan grote aantallen. Ik stek vooral veel groenblijvende clematissen.
Prachtig lang bloeiende planten, die ook nog eens lekker ruiken! Het stekmengsel bestond
vroeger uit turfmolm en zand. Tegenwoordig zit er ook een soort piepschuim in om vocht vast te
houden. Wij krijgen dit tegenwoordig aangeleverd in tray’s. In de tray zitten honderd
zogenaamde pluggen waarin de stekjes worden gezet. Een in het voorjaar geplant stekje van de
groenblijvende clematis is in september al klaar voor de verkoop.”
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Heb je bij de vereniging ook al gestekt?
“Ja, ik heb zo’n 600 à 700 prunus rotundifolia gestekt. De stekjes heb ik van een struik op ons
terrein gehaald. Ze staan nu in de kas. Het is de bedoeling dat ze in het voorjaar worden geplant.
De gemeente heeft een schoeiing laten plaatsen aan de voorkant van de parkeerplaats. De
stekjes worden daar langs de sloot geplant ter verfraaiing van ons terrein. De haag heeft ook als
doel dat we minder last hebben van verkeerslawaai. Verder heb ik het hek rondom ons
opslagterrein beplant met hedera. Ook heb ik daar een aantal groenblijvende clematissen
geplant. De opslag raakt nu grotendeels buiten zicht. Ik wil ook in de toekomst dit gedeelte
onderhouden.”

Mooi dat je dat allemaal voor de vereniging doet, heb je het naar je zin bij de vereniging?
“Ik ben nu ruim een jaar lid en heb het erg naar mijn zin. Mijn broer John nodigde mijn vrouw en
mij vorig jaar uit om eens naar de bloemenklok te komen kijken. Het leek ons beide leuk om een
tuin te nemen. Wij hadden onze caravan in Zeeland weggedaan en zochten een nieuw
“zomerverblijf”. Niet meer met de auto een eind rijden, maar de mogelijkheid om gewoon met
de fiets naar de tuin te gaan. Wij hebben een prachtig aangelegde tuin met veel fruitbomen en
gras en ook nog een tuinhuis en een kas. Wat wil je nog meer!”
We begonnen met vermeerderen. Heb je nog een andere techniek toegepast?
“Ja, het zogenaamde moeren (moer komt van moeder). Het wordt ook wel afleggen genoemd.
Je werkt dan met een moerplant of moerboom. Een tak leg je golvend in de grond. Je maakt een
geultje, daar leg je de tak in en zet die met twijgen vast. Je zorgt er steeds voor dat er één oog
boven de grond uitsteekt. Op de ondergrondse gedeelten vormen zich wortels. Na een jaar kun
je de tak losknippen van de moerplant en in delen knippen, zodat je een aantal nieuwe planten
hebt. Ik heb dit wel met magnolia en davidia (zakdoekenboom) gedaan. Tegenwoordig gebeurt
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dit niet meer zo vaak, omdat stekken sneller en gemakkelijker gaat. Overigens kun je moeren
toepassen bij bessenstruiken.”
Je hebt zeker wel veel veranderingen meegemaakt in al die jaren dat je al werkt?
“Ja, het werk is veel lichter geworden. Vroeger stond alles in grond en moest je soms hele dagen
bukken om de clematissen op te binden. Ik heb niet voor niets nu twee kunstheupen. Nu gebeurt
alles op in hoogte verstelbare tafels. Vroeger leverden we de planten met de bakfiets af bij de
handelaar. Erg zwaar, zeker als je de brug over moest! Nu gaat alles met de vrachtauto. De
kwekers zijn veel meer gaan specialiseren. Vroeger had een kweker tientallen, zo niet honderden
soorten. Het bedrijf waar ik werk, heeft nog maar zo’n tien soorten. De schaalgrootte is ook
duidelijk veranderd. Kleine kwekerijen zijn er haast niet meer. En ook de werkwijze, zo als ik al
vertelde: het moeren is zo goed als helemaal vervangen door stekken.”
Sjaak, hartelijk dank voor dit gesprek en ik wens jou en je vrouw Thea nog veel mooie jaren toe
op je “zomerverblijf”.
Bert Drolenga.
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Belevenissen van een tuinman…”Winter”
De winter staat weer voor de deur en dat is bij uitstek de tijd
om lekker binnen achter de kachel te zitten en te genieten van
warme chocolademelk, kerstkransjes en andere lekkernijen.
Toch vergt ook de tuin de nodige aandacht.

Onderhoud aan materiaal, kas en tuinhuisje staan bij mij op het programma en doordat mijn
buurman iets kleiner gaat tuinen, heb ik er een stukje tuin bij gekregen, waardoor ik wat
looproutes moet creëren en moet nadenken over de invulling van mij nieuwe verworven
grond.
Doordat ik wat meer tuinoppervlakte heb, kan ik mijn planten iets ruimer indelen (op papier
dan), want in de praktijk blijkt de grond vaak te kort te schieten ten op zichten van planning.
Daarnaast geef ik op mijn tuin veel ruimte aan spontaan opkomende planten. Denk hierbij
onder andere aan groot kaasjeskruid, wikke, ereprijs, boerenwormkruid, smeerwortel,
vingerhoedskruid, harig wilgenroosje en brandnetel. Deze planten geeft ik als het even kan
de ruimte.
Hierdoor oogt mijn tuin vaak wel wat rommelig, maar met name voor bijen, hommels en
vlinders maak ik graag ruimte op mijn tuin. Daarnaast is bijv. de brandnetel een
voedselplant voor rupsen en dus erg nuttig.
Helaas kan niet iedereen deze keuze waarderen en valt hoon mij ten deel. Zo is mijn tuin
omschreven als “EEN ZEER ROMMELIGE TUIN” (de hoofdletters geven blijk van een grote
ergernis). Daarnaast blijkt niet iedereen gecharmeerd te zijn van de soortenrijkdom op mijn
tuin en werden de bovengenoemde wilde planten als “veel onkruid” afgedaan.
Is dit een gebrek aan kennis van of aan interesse in onze Nederlandse fauna en flora?
Gelukkig ruimt de natuur deze “ROMMEL” zelf op: in het najaar en de winter sterven de
meeste wilde planten af om gelukkig in het voorjaar weer vanuit zaad of wortelstronk
tevoorschijn te komen.
Het is natuurlijk nu de vraag of de extra ruimte die ik heb gekregen benut gaat worden door
wilde planten (onkruid?) waardoor het weer een rommeltje wordt op mijn tuin of dat het
ruimtelijk effect van de extra grond positief door gaat werken op komende beoordelingen
van mijn gedrag en kunde? De tijd zal het leren!
Ik wens ieder in ieder geval een gezegende kerst en een rommelig 2019 toe!

Ruud Schaft
Hieronder nog even wat foto’s van ‘mijn’ onkruid:
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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
12,50
3,50
13,00
10,00
7,00
3,50
2,00
1,00
1,00
1,25
5,00
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Van volkstuin tot tuin van het volk
Ouderwetse namen eigenlijk, tegenwoordig heet het moestuin, wijktuin of voedselpark.
Op onze tuinvereniging is iedereen bezig in zijn eigen moestuintje, je eigen groenten
verbouwen en plukken van je eigen fruitbomen. Regelmatig geef je wat weg of je ruilt wat
met je buren op de tuin. We wisselen soms plantjes en/of zaden uit. We doen ons uiterste
best om ecologisch te tuinieren, zonder bestrijdingsmiddelen en met respect voor de grond,
het water, de lucht en de dieren en insecten. Het leuke is dat je het stapsgewijs kunt doen.
Mensen worden weer blij en gezond in het groen. Het is fijn dat we een imker hebben op
ons complex en dat er een vlindertuin is. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.
Op de dag van de duurzaamheid, 10 oktober jl., ben ik eens een kijkje gaan nemen bij de
Hortus Populus, een voedselpark in Bodegraven. Het verschil met een volkstuinencomplex
is het gezamenlijke aspect. Met elkaar en voor elkaar worden er groenten, kruiden en
bloemen geteeld en van de opbrengst van de verkoop wordt er weer zaad en plantgoed
gekocht.
Iedereen kan meewerken, wijkbewoners en vrijwilligers uit de omgeving. Het
is educatief voor jong en oud, en de sociale banden worden versterkt. Er wordt biologisch
getuinierd zonder bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Verschillende soorten
groenten worden gecombineerd en afgewisseld met bijvriendelijke wilde bloemen. Zo is de
bodem gezonder en vol bodemleven. Er worden ook kippen gehouden, blije kippen die
lekker rond kunnen scharrelen. Met een oogstdeelname of een strippenkaart kan je zelf
plukken en oogsten. Esther van der Bor is één van de initiatiefnemers van de Hortus
Populus. `Het moet anders! We moeten anders omgaan met voedsel, landbouw, energie,
klimaat, water en natuur. De manier waarop we daar nu mee omgaan werkt niet meer, we
zitten op een doodlopende weg. Denk aan de droogte in de zomer, wateroverlast na een
fikse regenbui, problemen met gaswinning, bijensterfte en ons voedsel waar met enige
regelmaat iets mis mee blijkt te zijn` Het doel is om een duurzame samenleving dichterbij
te brengen. “Als de tuin straks in volle omvang wordt benut, kunnen we laten zien dat het
mogelijk is om een flink deel van de groenten die het dorp nodig heeft lokaal te telen.”
Ook in Alphen aan den Rijn hebben we een voedselpark aan de Gnephoek. Hier staat
permacultuur centraal, het gaat uit van balans en biodiversiteit. Zoals in een bos, waar
bomen, struiken, planten op een gezonde bodem, samen met de vogels, insecten, dieren
en allerlei ander leven een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem vormen. Een systeem
dat zichzelf in stand houdt zonder toevoegingen van buitenaf zoals mest, compost en
andere bodemverbeteraars. Ook zie je hier vaak andere planten dan in een “gewone
moestuin” Sommige planten kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden. Zo zijn er
planten die beestjes op afstand houden waar andere planten slecht tegen kunnen. Of
sommige planten zorgen voor stofjes in de bodem, waarvan andere soorten beter groeien.
Ook voedselpark Gnephoek streeft naar blijvende duurzaamheid. Dus zorgen dat onze
omgeving niet verder verslechtert. Door te kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel,
besparen we niet alleen onnodige voedselkilometers, we versterken ook de lokale
economie en zijn meer betrokken bij de herkomst van ons voedsel. En: het is nog lekkerder
ook! Wil je eens komen kijken dan is zaterdagmiddag de vaste werkdag en is er iemand die
je van alles kan vertellen.
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Als ik na mijn uitstapjes terugkom op mijn eigen moestuin, kijk ik kritisch rond. Afgelopen
jaar hebben we weinig slakken gezien door de langdurige warmte en droogte. Maar als ze
er wel zijn zoals nu, na fikse regenbuien, hebben ze er een hekel aan om over mijn paadjes
van houtsnippers te kruipen. Mijn tuinbonen hadden dit jaar amper last van zwarte luis,
want ik had er dille en bonenkruid tussen en naast geplant. Naast de sla plant ik bosuitjes
en knoflook, en tussen de verschillende soorten groente plant ik altijd kruiden.
Spitten doe ik niet want dat verstoord juist het bodemleven en ik ben er juist trots op dat
er heel veel wormen in de aarde zitten. Van heermoes maak ik een bouillon en daarmee
bespuit ik evt. de planten die luis hebben of meeldauw. De perenboom werd dit jaar
regelmatig bezocht door vogels die smulden van de rijpe peren bovenin, ook daar maak ik
mij niet druk om want de oogst was zo groot! Alles zullen we eerlijk delen en de dieren
lusten ook wel een hapje! Nee, een kompostbak heb ik nog niet en voornamelijk omdat ik
er nog niet de ruimte voor heb, dat is iets waar we aan gaan werken. En zo gaan we vol
inspiratie en goede voornemens het nieuwe jaar in!
Fijne feestdagen,

Nelleke Dorsman

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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één van de doelstellingen van onze vereniging is het bevorderen van natuurlijk
tuinieren
natuurlijk tuinieren een zodanige manier van tuinieren is dat de natuur zich optimaal in
de tuin kan ontwikkelen
er ook wel gesproken wordt over biologisch en ecologisch tuinieren
biologie de wetenschap is die levende wezens bestudeert (het Griekse “bios” betekent
leven, “logos” is leer, wetmatigheid)
biologisch tuinieren een teeltwijze is volgens de wetmatigheden van al het levende in
de natuur, chemische middelen worden afgewezen
biologisch tuinieren vaak in verband wordt gebracht met: goed voor de gezondheid
ecologie de leer is van de betrekkingen tussen dieren, planten, mensen en hun
omgeving
ecologisch tuinieren rekening houdt met deze ecologische factoren, met al die
onderlinge relaties dus, en wel zo dat geen van de andere factoren schade ondervindt
biologisch- en ecologisch tuinieren dus niet hetzelfde is. Biologisch tuinieren denkt na
over de gevolgen voor de gezondheid. Ecologisch tuinieren denkt na over de gevolgen
voor de omgeving
een ecologische tuin altijd biologisch is en het omgekeerde niet geldt
biologisch tuinieren een eerste stap is naar ecologisch tuinieren. Het gebruik van
biologische (organische) mest bij biologisch tuinieren hoort, maar dat dit gebruik nog
geen garantie is voor ecologisch tuinieren. Ligt je tuin nog vol beton of jaag je
scharrelende vogels weg? Dan is de ecologie in jouw tuin nog ver te zoeken. Het is
belangrijk om rekening te houden met de natuurlijke kringloop die zich afspeelt in een
tuin: weet dus dat het een het ander in stand houdt en speel hierop in.
dat ecologisch tuinieren bepaalde uitgangspunten heeft op het gebied van bemesting,
grondbewerking en gewasbescherming
de uitgangspunten op het gebied van bemesting zijn: organische bemesting is veruit
het belangrijkste middel om planten te voeden, planten worden vooral via het
bodemleven gevoed, de humusvoorraad op peil houden is belangrijk, veel gebruik van
compost en groenbemesters, matig gebruik van natuurlijk en niet chemisch bewerkte
minerale meststoffen, het gebruik van snel opneembare meststoffen (kunstmest) is
verboden
de uitgangspunten op het gebied van grondbewerking zijn: grondbewerking in principe
niet dieper dan 15 tot 20 cm, spitten alleen in bijzondere omstandigheden zoals
ontginnen, bodembedekking is de regel, de bodemlagen niet nodeloos omwoelen
de uitgangspunten van gewasbescherming zijn: nadruk op gezond uitgangsmateriaal,
verzorgde en geschikte grond, rassenkeuze in functie van resistentie, aanpassen van
zaai- en plantdata aan vluchttijden insecten, stimulering van natuurlijke vijanden,
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten van natuurlijke oorsprong, veilig en
milieuvriendelijk zijn, onkruidbestrijding voornamelijk mechanisch
Bert Drolenga
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