De Riethoorn

Juli 2019
Informatieblad voor leden van
Tuinvereniging ‘Spoorzicht’
Rietveldsepad 2A, 2408 ZH, Alphen aan den
Rijn

Secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

Van de Redactie

4

Het Bestuur en Commissies

5

Agenda 2019

7

Schouwdata 2018 / 2019

8

Van de Voorzitter

9

Van het Bestuur

10

Evenementen

11

In gesprek met…

12

Belevenissen van een tuinman… “Aanloop naar de zomer”

14

Bijzondere manier van water geven

15

Materiaal te koop bij de Tuinvereniging

16

Bij- en insectvriendelijk tuinieren

18

Veel projecten zoals aangepast tuinieren

20

Gesignaleerd

22

Wist u dat…

23

Pagina |2

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

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
Er gebeurt veel op ons complex. Het aantal leden neemt toe en navenant neemt het aantal
lege tuinen af. Veel mensen werken op hun eigen tuin, doen mee aan de zaterdagse corvee
of zetten zich in om speciale projecten te realiseren. Aangepast tuinieren is zo’n project.
Wethouder De Jager noemde dit project in zijn openingsspeech een briljant idee! Over dit
en andere projecten kunt u lezen in dit nummer.
Water geven lijkt op het moment dat ik dit schrijf niet zo nodig. Maar er zijn ook andere
tijden… Je hoort dan de aggregaten hun geluid maken. Het kan ook anders. Misschien
brengen de methoden van Vincent Willers en John Spaan u op een idee.
Een korte wandeling maken over ons terrein is een aanrader. Een wandeling langs de
bloemenklok en over één van de paden kan tot veel inspiratie leiden. Oh, doet hij of zij het
zo…? En wat te denken van een keer op de parkeerplaats rechts afslaan en via de
vlindertuin, kruidentuin, aangepast tuinieren, kwekerij en Asterpad terug. Je kijkt je ogen
uit! De kans is groot dat je onze tuinarchitect John Bontje tegenkomt.
U vindt in dit nummer weer de vaste rubrieken
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van oktober 2019
voor
10 september 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)
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Ruud Jansen (Co.14)
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Beheer,
Vincent Willers (A.37)
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Vincent Willers
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Websitecommissie

Ruud Schaft (webmaster)
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Schouwcommissie
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Paul Bröking
Bert Edens
Bertus Hooijer
Bertus Mensing
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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
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In-/verkoop Zaden Jo van den Hoven (coördinator)
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Bertus Hooijer
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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
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Onderhoud / maaien Dillepad
Onderhoud / maaien Coniferen-, Druiven- en
Erwtenpad
Electra werkzaamheden
Onderhoud parkeerplaats
Diverse werkzaamheden

LZT
Bi.07
Br.04
As.01
Br.03
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Jos Pels
Karl Pieterse
Marcel Pels
Marcello Scheltinga
Anton Spaan
John Spaan
Wouter Spek
Inge van Valen
Ton Zevenhoven

Onderhoud hoofdpad en vlindertuin
Onderhoud / maaien Clematispad
Onderhoud / heg Asterpad
Maaien Aster- en Bramenpad
Onderhoud beukenhaag Coniferen- en Druivenpad
Onderhoud beukenhaag Coniferen- en Druivenpad
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden

Br.09
Cl.24
LZT
As.05
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
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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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Nieuwjaarsreceptie
Klaverjassen en sjoelen
Paasklaverjassen en sjoelen
Stekjesdag / Opening tuinseizoen
Klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen en sjoelen
BBQ Vrijwilligers
BBQ Leden
Klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen en sjoelen
Sluiting seizoen
Klaverjassen
Kerstklaverjassen en sjoelen
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Van de Voorzitter
Op het moment dat ik dit gedeelte schrijf, zijn de eerste vijf maanden
van dit jaar voorbij. Het hoogtepunt voor mij in deze periode is
ongetwijfeld het feit dat wij als vereniging een nieuw tienjarig
huurcontract met de gemeente hebben afgesloten. Wij hebben als
bestuur daar gigantisch veel werk aan gehad. Alle bestuursleden
hartelijk dank voor jullie inzet!
Nog een verheugend feit! De instroom van nieuwe leden is fors
toegenomen. Hadden we begin januari nog 19 lege tuinen, vijf
maanden later is dit aantal afgenomen tot vier. Hopelijk zet deze
mooie tendens zich voort. Duidelijk merkbaar is ook dat er weer geïnvesteerd wordt in
nieuwe tuinhuisjes en kassen. Ik heet alle nieuwe leden van harte welkom.
De stekjesmarkt viel dit jaar wat tegen. De datum voor deze markt was wat ongelukkig
gekozen. Volgend jaar houden we de markt een paar weken eerder.
Als klap op de vuurpijl: de opening van Aangepast Tuinieren. Op zaterdag 18 mei. Het was
die dag mooi weer en de opkomst was groot. De opening werd verricht door de wethouders
Han de Jager en Leo Maat en mevrouw Yvonne Bakker van de Afdeling Vastgoed van de
gemeente. Het bestuur is trots op haar genomen initiatief voor deze doelgroep. Deze klus is
uitgevoerd door John Bontje, Bertus Hooyer, Theo Geitenbeek, Kees de Rijk, Jo van den
Hoven, Bert Edens, Ruud Jansen, Henk Voskuilen, Bart Plooy en Rob Brederode. Bedankt
voor jullie grandioze inzet.
Niet lang meer en de vakantie staat voor de deur. Geeft u dit door aan uw buren zodat zij
uw tuin in de gaten kunnen houden en misschien wat water kunnen geven of schoffelen.
Een goede buur is beter dan.... Ik hoop u allen weer tegen te komen op 24 augustus bij de
barbecue voor de leden. Vergeet niet u op te geven.
Ik wens u allen een heel fijne vakantie toe.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Aangepast tuinieren
Dat was toch wel een paar weken zwoegen en zweetdruppeltjes wegvegen. De
dinsdagmorgen vrijwilligersploeg heeft weer een huzarenstukje volbracht. Een plek voor
aangepast tuinieren gemaakt. De kas die daar staat opgeknapt. Een kwekerij aangelegd. Het
hek verplaatst, naast de opslag, zodat er door de vlindertuin naar de kruidentuin kan
worden gelopen. En als klap op de vuurpijl, een door John Bontje ontworpen mooie
kruidentuin aangelegd. Op het laatst bleef het niet bij de dinsdag alleen, maar werden de
andere dagen van de week ook gebruikt om de klus te klaren. Als de kruidenplanten zijn
aangeslagen en zijn gegroeid dan is het de bedoeling dat de leden hiervan mogen plukken
en gebruiken in de keuken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er massaal geplukt gaat
worden om in te gaan slaan of in te vriezen. Denk ook aan de andere tuinders, zij willen ook
profiteren van de kruidentuin.
Voorjaarsschouw
De voorjaarsschouw is weer gedaan, door de vrijwilligers van de schouwcommissie. Ik ga nu
niet lopen zeuren hoor, had ik maar geen secretaris moeten worden, maar er waren toch
bijna 40 tuinen niet op orde. Daar moeten dan toch weer 40 mails- en/of brieven naartoe.
Na de herschouw bleek nog niet iedere tuinder zijn tuin opgeknapt te hebben. Dus gaan we
maar weer mensen uitnodigen voor een gesprek of mails- en/of brieven versturen. Ik had
die tijd toch liever besteed aan mijn hobby, tuinieren. Als u iedere week ervoor zorgt dat de
tuin er keurig uitziet, dan wordt het niet zo’n onoverkomelijke hoeveelheid werk. Op tijd
schoffelen of snoeien en uw tuinafval wegbrengen, scheelt al een heel hoop werk. En zeg
het nu zelf, een mooie schone tuin is toch veel leuker om in te vertoeven. Zo nu niet meer
zeuren, en bij de najaarsschouw maar hopen dat u mijn raad heeft opgevolgd. Scheelt weer
een hoop werk, voor mij. En een berisping voor u.
Het bestuur wenst u een mooie zomer toe en een goede oogst.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris

Peter van Rijnwoude “Erelid”
Peter van Rijnwoude is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2019 als oudbestuurslid benoemd tot erelid van onze vereniging. Peter heeft zich 12 jaar als
terreinbeheerder continu ingezet om het complex van onze vereniging er tip top uit te
laten zien. Peter blijft lid van de groencommissie die zich met de beplanting van ons terrein
bezig houdt.

Bedankt Peter, voor je trouwe inzet!
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Evenementen
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In gesprek met …
In het bestuur van onze vereniging zit altijd
een
bestuurslid
die
sectie
A
vertegenwoordigt. De termijn van Menno
van Heijningen zat er op. Vincent Willers is
zijn opvolger. Vincent is al lang lid van onze
vereniging. Hij is zelfs een periode interim
voorzitter geweest. Toch zullen veel mensen,
die nog niet zo lang lid zijn, hem niet kennen.
Daarom:
In gesprek met Vincent Willers.
Vincent en zijn vrouw ontvangen mij in hun
woning aan de Oude Rijn. Een prachtige
uitzicht! Vincent vertelt:
“ Vanaf de bank had ik prachtig zicht op de
Steekterbrug. Naast ons zijn op een vroeger
fabrieksterrein huizen gebouwd. Je snapt het
al: de nieuwe erfafscheiding bedierf ons
uitzicht. Niet leuk, maar niet getreurd. Ik heb een oplossing bedacht. Als ik nu op de bank
zit en in de spiegel kijk, kan ik via een tegenoverliggende spiegel toch de brug zien.”
Ik vind het een creatieve oplossing. Als we later naar de tuin op sectie A gaan, blijkt mij
nogmaals, dat Vincent goed is in het vinden van creatieve oplossingen. Namelijk het geven
van water.
Wat heb je voor werk gedaan, Vincent?
“Ik ben niet zo lang geleden gestopt met werken. Ik heb ruim 40 jaar in het onderwijs
gewerkt. Na de opleiding aan de PABO, heb ik eerst in het speciaal onderwijs gewerkt.
Daarna als wiskundeleraar, nadat ik een wiskunde akte gehaald had. Ik heb nu meer tijd
voor de tuin. Ik verveel me geen moment.”
Heb je naast tuinieren nog andere hobby’s?
“Ik zwem elke morgen in de Oude Rijn. Niet alleen ’s zomers, maar ook ’s winters. Makkelijk
hoor om aan de Oude Rijn te wonen. Vanaf je terras stap je zo het water in! Verder heb ik
een kano. Rotsklimmen vind ik ook mooi om te doen. Je moet dan denken aan klimmen
langs een lijn waaraan je gezekerd bent. Fietsen doe ik ook graag.”
Wil je wat over sectie A vertellen, Vincent?
“Sectie A bestaat uit vijf tuinen. Ze liggen allemaal aan de spoorlijn. Twee tuinen liggen aan
de zuidkant van de spoorlijn Alphen aan den Rijn - Boskoop en drie tuinen liggen tussen deze
spoorlijn en de spoorlijn Leiden - Utrecht in. De laatste drie tuinen zijn bereikbaar via een
afsluitbaar hek dat toegang geeft tot een calamiteiten pad naast de spoorlijn. Het is een
bijzonder gebied. Een soort natuurgebied. Met zelfs een klein stuk moeras. Dit moeras is
ontstaan, omdat er vroeger een put gegraven was. Deze put diende als wateropslag voor
het vullen van de waterketels van de stoomtreinen.“
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Hebben jullie ook corvee op sectie A?
“We hebben geen strak schema, zoals op sectie KZ. Toch moet er veel gebeuren op de
algemene gedeelten van het terrein. Je moet dan denken aan maaien van dijkjes en paden,
het snoeien van overhangende takken van braamstruiken langs het calamiteiten pad, het
opruimen van zwerfvuil, wilgen knotten, enz. Best wel veel. We dragen naar vermogen
allemaal ons steentje bij.”
Als we samen later sectie A gaan bekijken, kijk ik mijn ogen uit! Een prachtig gebied. Mooie
bomen, sloten, struiken, bloemen, om van de tuinen nog maar niet te spreken.
“Ja, zegt Vincent: het is bijzonder hier. Allereerst de grondsoort: echte klei! Het is echt hard
werken om de grond te bewerken. Je moet als tuinder als het ware uit de klei getrokken
zijn. Omdat hier zo weinig tuinders zijn, moet je wel goed met je buren kunnen opschieten.
Gelukkig zijn mijn buren super tuinders en super aardig. Ik vind het hier echt een
natuurgebied. Veel vogels en mooie planten. Dit jaar heb ik zelfs een krakeend gezien. Ik
tuinier zoveel mogelijk natuurlijk. De buren hebben een aantal bijenkasten. Bloemen laten
we daarvoor zoveel mogelijk staan.”
Ik zie twee regentonnen op elkaar staan met daarop twee zonnepanelen. Wat is dat,
Vincent?
“De twee flexibele zonnepanelen leveren 18 Volt gelijkstroom. De panelen kan ik draaien
naar de richting van de zon voor maximale opbrengst. De elektrische energie sla ik niet op,
maar gebruik ik om een 9 Volts bipolaire Barwig pomp aan te drijven. Tussen de panelen en
de pomp heb ik een omvormer van 18 naar 9 Volt aangebracht. De pomp hangt in de sloot
en pompt het water via een slang naar de tuin. Ik laat de slang lang op één plaats liggen,
zodat het water de goed grond in kan komen. De pomp levert 12 liter water per minuut. Ik
vind het een milieuvriendelijke manier van watergeven. Ik heb zo geen aggregaat nodig.”
Al weer zo’n creatieve oplossing!
Vincent , hartelijk dank voor dit gesprek. Veel succes in het bestuur gewenst en blijf genieten
van al het moois op sectie A.
Bert Drolenga
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Belevenissen van een tuinman…”Aanloop naar de zomer”
Op het moment dat ik dit stukje schrijf voor de zomer uitgave van de
Riethoorn is het weer absoluut niet zomers: onweer, windstoten en
zelfs hagel bepalen de avonden en nachten de afgelopen dagen en als
we de weersvoorspelling mogen geloven komt er nog meer extreem
weer aan….
Op de tuin wordt de regen als zeer welkom ervaren, we hebben een
toch wel droog voorjaar achter ons liggen en ik ben al druk in de weer geweest met m’n
gieters om de planten van het zo nodige vocht te voorzien. Gaan we weer eenzelfde droge
zomer als vorig jaar tegemoet? Ik heb met mezelf afgesproken dat ik stop met gieters en
een pompje aan zou gaan schaffen. We wachten het voorlopig nog maar even af.
Een voordeel van de droge zomer van vorig jaar was dat ik geen last van slakken had, dat in
tegenstelling tot dit voorjaar, waar de slakken menig plantje al hebben verorberd. Zo zijn
mijn riddersporen, pompoenen en snackkomkommers opgegeten en heb ik met moeite de
dahlia’s kunnen redden van de vraatzucht. Ook mijn zonnebloemen en asperges hebben te
lijden gehad van de slakken. Nu het een paar dagen achtereen flink heeft geregend, ben ik
bang dat de slakken behoorlijk tekeer zijn gegaan. Vanmiddag maar even kijken wat de
schade is…..
Andere bewoners van de tuin worden wel gemist: mijn hommelkast is leeg gebleven.
Kennelijk was de locatie niet optimaal of is de kast niet goed bevonden. De hommel die ik
gevangen had en erin had gestopt is naar elders verhuisd.
Wat wel een succes is geworden, is mijn bijenhotel: vele metselbijen hebben gebruik
gemaakt van de nestholten in de blokken hout of bamboe stokjes en eind mei zijn hun
nakomelingen uit de afgesloten nestgangen vertrokken de weide wereld in.
Op de foto hieronder zie je de geopende nestholtes.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en natuurlijk een goede oogst!
Ruud Schaft
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Bijzondere manier van water geven
Ja, dat weten we allemaal: planten hebben water nodig. Vaak komt het water gewoon uit
de lucht vallen. Wat als het wat langer niet regent? Gelukkig liggen alle tuinen op ons
complex aan een sloot. Maar hoe krijg je het water uit de sloot bij je planten? Zelf gebruik
ik een gieter. Anderen hebben een wat geavanceerdere manier. Een aggregaat met een
pomp. Dat werkt goed, maar heeft ook nadelen zoals geluid en uitlaatgassen. Op de laatste
Algemene ledenvergadering is daar een vraag over gesteld. Wij hebben een aantal leden
die op een andere manier hun planten van water voorzien.
Vincent Willers (sectie A) laat twee flexibele zonnepanelen rechtstreeks een dompelpomp
aandrijven. Deze pomp pompt het slootwater via een slang naar de tuin. Hierover kunt u
meer lezen in het artikel: “In gesprek met ….” op bladzijde … van dit nummer.
John Spaan (Co.16A) gebruikt ook zonnepanelen. In tegenstelling tot Vincent slaat hij de
opgewekte elektrische energie op in accu’s. De accu’s drijven een dompelpomp aan. Eerst
gebruikte John een dompelpomp van 230 Volt. De omvormer ging snel stuk en nu gebruikt
hij een 12 Volt dompelpomp.
John wilde een installatie met minimale investering en hergebruik van materialen en zonder
het gebruik van een generator voor 230 Volt. Hij is uitgegaan van een UPS
noodstroomvoorziening, die hij al had. De accu’s die daarin zaten, laadde hij thuis op met
zijn zonnepanelen aldaar. De accu’s nam hij mee naar de tuin. Hij kwam er al gauw achter
dat je goede accu’s moet hebben, anders zijn ze te snel leeg. Het gesleep met accu’s is ook
niet ideaal. Via zijn zoon, die in de wegenbouw werkt, kon hij aan twee gebruikte
zonnepanelen komen. De zonnepanelen liggen op het dak van zijn tuinhuis en die laden via
een omvormerkastje de accu’s op. Het ene zonnepaneel laadt de 12 Volt accu’s op, het
andere een 230 Volt accu. Zoals gezegd drijven de 12 Volt accu’s de dompelpomp aan. De
daadwerkelijke capaciteit van de pomp is ca. 10 liter per minuut. John heeft in de tuin een
ondergronds pijpsysteem aangelegd. Dit systeem komt op vier plaatsen boven de grond. Op
deze plaatsen kan hij buizen aansluiten met sproeikoppen die het water fijn vernevelen.
Met behulp van de foto’s kunt u zich een nadere indruk vormen van het systeem.

P a g i n a | 15

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De in de 230 Volt accu opgeslagen elektrische energie gebruikt John om water te koken en
bijvoorbeeld om een boor-, zaag- of schuurmachine aan te drijven. Mocht je maar één
zonnepaneel hebben dan kun je het beste alle energie opslaan in een 12 of 24 Volt accu en
voor de dompelpomp / beregeningspomp een omvormer naar 230 Volt gebruiken (met een
goede accu en omvormer heb je dan veel plezier).

Voorbeelden om na te volgen?

Bert Drolenga

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

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

15,00
3,00
11,00
13,50
3,50
15,00
10,00
7,00
3,50
2,00
1,00
1,00
1,25
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Regenton klein
Regenton Groot
Bio Tuingrond
Bio Tuingrond
Drainage
Houten palen
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Per stuk
Per stuk
40 liter
5 x 40 liter
Per meter
1,60 x 6cm

5,00
10,00
3,50
15,00
1,25
3,50
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Bij- en insectvriendelijk tuinieren
Insecten hebben het moeilijk. Door de bestrijdingsmiddelen die we gebruiken en
leefgebieden die verdwijnen, is hun aantal drastisch afgenomen. Dat is slecht nieuws, want
we hebben ze heel hard nodig. Insecten staan immers aan de basis van de voedselketen.

Kunnen tuiniers iets doen om ze te helpen? Ja, dat kan. Een tuin met rommelhoekjes,
insectenhotels, - waar niet gespoten wordt tegen onkruid en “ongedierte” valt bij insecten
in goede aarde. En veel bloeiende planten natuurlijk. Niet alleen voor vlinders, bijen en
hommels, maar ook voor zweefvliegen, kevers, sluipwespen en nog veel meer. Inheemse
planten zijn veel beter voor insecten dan soorten die hier niet thuishoren. Ten eerste
bloeien ze op het juiste moment en de insecten zijn er van afhankelijk. Het grote tekort aan
inheemse planten zorgt ervoor dat er zoveel bijen op de rode lijst staan. Tachtig procent
van de insecten die afhankelijk zijn van klaverachtige soorten, staan op de rode lijst. Nog
meer dan bijen zijn vlinders afhankelijk van inheemse plantensoorten.

P a g i n a | 18

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Voor de meeste mensen is een bij een bij. Toch is de ene bij de andere niet. Je hebt de
honingbij, die in volken leeft en oorspronkelijk uit Oost-Afrika komt, en de wilde bij, die hier
van origine thuishoort en z’n eigen boontjes dopt. Honingbijen zijn eigenlijk een soort
landbouwhuisdieren. Ze worden gehouden voor de productie van honing. Wilde bijen zijn
geen huisdieren, maar daarom niet minder nuttig. Integendeel. Tachtig procent van onze
landbouwgewassen wordt door de wilde bijen bestoven. Het is geen nieuws dat het slecht
gaat met de bijen. Dat dit niet alleen geldt voor de honingbij, maar vooral ook voor de wilde
bijen, is minder bekend. Meer dan de helft staat op de rode lijst en sommige soorten zijn
zelfs helemaal verdwenen. Duurzamer leven en ecologisch tuinieren is daarom heel
belangrijk. Niet te netjes, geen bestrijdingsmiddelen, rommelige hoekjes, niet te snel
maaien want bijen zijn dol op klaverbloemen en veel bij- en vlindervriendelijke bloemen
dus.
Gelukkig wordt er op onze tuinvereniging hier veel aandacht aan besteed, op diverse
plekken worden wilde bloemen gezaaid, er wordt aandacht besteed aan het planten van
bij- en vlindervriendelijke beplanting en de nieuwe kruidenspiraal is ook een aanwinst.
Natuurlijk houden bijen ook van wat wij in de moestuin hebben staan, bloesem van de
fruitbomen, kruiden, bonen etc. Maar als u een plekje in uw tuin vrij heeft voor het zaaien
van wilde bloemen zou dat fantastisch zijn.

Wandel ook eens door het gebied van de Groene Vinger, de vorig jaar aangelegde bijentuin
wordt al heel mooi! De Wijktuin en de Tiny Forest, de groene bermen van de Archeonlaan
waar door een aangepast maaibeleid ook weer wilde bloemen mogen groeien. Het
Rietveldsepad op naar ons steeds mooier wordend tuincomplex. Door het blijven zaaien van
wilde bloemen wordt dit een heel mooi bijenlint, een prachtige bijensnelweg!

Veel plezier, Nelleke Dorsman

P a g i n a | 19

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Veel projecten zoals aangepast tuinieren
In januari is een groep van acht enthousiaste tuinders begonnen met het uitvoeren van een
aantal projecten. Elke dinsdagochtend wordt er met plezier hard gewerkt. Het is allemaal
begonnen met het opknappen van lege, niet verhuurde tuinen. En dat niet zonder succes:
het aantal niet verhuurde tuinen is drastisch afgenomen. Het nieuwe huurcontract zal daar
ook een positieve bijdrage aan hebben geleverd. Van het een komt het ander en het
volgende project is het opknappen van het hoofdpad.
Wat is er gebeurd langs het hoofdpad?
 Langs het Coniferenpad is gras gezaaid. Naast het gras, langs het hek, is een
zaadmengsel van verschillende bloemen gezaaid. De bedoeling is dat deze bloemen
insecten aantrekken. De insecten kunnen gebruik maken van het geplaatste
insectenhotel. John Bontje heeft dit hotel gemaakt van materialen die afkomstig zijn
van de opgeruimde tuinen. Hergebruik!


Vier vakken op de kop van de sloten zijn beplant. Bij de eerste sloot staat aan de ene
kant ilex verticulata en aan de andere kant o.a kardinaalsmuts en wilde rozen. Bij de
tweede sloot staat aan de ene zijde lavendel en aan de andere zijde o.a. ribes en
sorbus. Het grootste deel van deze planten is door leden geleverd. Er is goed gehoor
gegeven aan de oproep van de secretaris! Wil iemand nog planten doneren, neem
dan contact op met John Bontje.



In het najaar wordt aan het eind van het hoofdpad bij het Dillepad een doolhof
gemaakt. Het doolhof zal bestaan uit hagen van ligustrun ovalifolium. John zal blij
zijn met elke plant van dit soort die hem wordt aangeboden. In het midden van het
doolhof komt een stiltetuin met een bankje en een ornament. John is nog op zoek
naar een ornament.

Een ander project betreft aangepast tuinieren. Op Asterpad 4 is straatwerk aangebracht en
zijn vier tafels geplaatst waar mensen met een rolstoel of scootmobiel aan kunnen
tuinieren. Dit project past binnen de doelstelling van het bestuur om zo veel mogelijk
mensen de gelegenheid te bieden om te kunnen tuinieren. Binnen dit beleid zijn eerder al
grotere tuinen in kleinere gesplitst voor beginnende- en oudere tuiniers.
Het bestuur hoopt met het project aangepast tuinieren mensen een plezier te doen die
anders nooit op het idee van een eigen tuintje in de natuur zouden komen. Uit onderzoek
is gebleken dat ouderen langer gezond blijven als ze actief blijven door zelf te tuinieren en
verse en gezonde groenten kweken. Werken in de tuin tussen bloemen, planten, vogels en
insecten brengt een mens echt tot rust. Ook voelen mensen zich minder eenzaam vanwege
de vele sociale contacten op onze vereniging. Wij hebben gelukkig veel leden die voor elkaar
klaar staan en een handje helpen.
De plek voor aangepast tuinieren is op zaterdag 18 mei feestelijk door wethouder De Jager
en ons lid Arie van der End geopend. De wethouder vindt dit project een briljant idee, wat
uitblinkt door zijn eenvoud. Een goede remedie tegen eenzaamheid. Hij benadrukte in zijn
toespraak dat het ook voor mensen die minder mobiel zijn van groot belang is zo veel
mogelijk actief te blijven en sociale contacten te onderhouden.
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Ons lid Robert van den Hooren bood de wethouder en twee andere vertegenwoordigers
van de gemeente een fles zelf gemaakte wijn aan. Robert heeft zijn tuin aan het Asterpad
en heeft daar een aantal wijnstokken staan. Mogelijk een primeur voor Alphen aan den Rijn!

Naast de plek voor aangepast tuinieren is een kruidentuin aangelegd in de vorm van een
spiraal, een levenslijn. Leden die een kruidenplant over hebben mogen die aan John geven,
die zal voor een mooie plaats zorgen. Schouten's Kruiden gelegen aan het Rijneveld 121 in
Boskoop heeft een aantal kruidenplanten gedoneerd. De kruidentuin is een pluktuin. Leden
mogen, uiteraard met mate, gratis kruiden voor eigen gebruik plukken. De kruidentuin is
door een pad verbonden met de vlindertuin.

Prachtig dat ons complex door al deze projecten nog mooier wordt! Hulde aan onze
vrijwilligers! Jullie mogen trots zijn op het bereikte resultaat. Velen zullen ervan genieten.

Bert Drolenga.
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G E S I G N A L E E R D !!!
In deze rubriek kunt u lezen over allerlei nieuwtjes en door ons gesignaleerde, voor
tuinieren relevante, onderwerpen.

Grow your own
Gesignaleerd dit jaar in het schap bij De Bosrand in
een nieuwe verpakkingslijn: de “grow your own” lijn
van Baltus. In deze serie worden wortelstokken en
knollen aangeboden van onder andere: artisjok,
aardpeer, mierikswortel en ook sjalotten en
aardbeien.
Baltus Bloembollen is opgericht in 1980 door Hans en
Peter Baltus. Oorspronkelijk was Baltus Bloembollen
gevestigd in Apeldoorn, maar door ruimtegebrek is
het bedrijf in 1997 verhuisd naar Vaassen.

Het stukje mierikswortel lijkt een beetje karig na
openen van de verpakking, maar eenmaal geplant
en met flink water beregend komt er een mooie
plant uit. Helaas is er op de website van Baltus
(www.bloembollengeschenk.nl) verder weinig
productinformatie te vinden over de serie
aangeboden planten.

Naar buiten - Wild plukken
Tijdens een wandeling of fietstocht zelf een maaltje bij elkaar plukken, dat kan prima. Langs
de weg groeit namelijk meer eetbaars dan je zou denken. Foodwalks weet de leukste
tochten en geeft tips in welke maand er het meest te plukken is in het wild. Inclusief lekkere
recepten. www.foodwalks.nl
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wij sinds kort als tuinvereniging twee minder vervuilende brandstoffen gebruiken in
verschillende machines
de ene brandstof voor tweetactmotoren is en de andere voor viertactmotoren gebruikt
wordt
de nieuwe brandstof alkylaatbenzine is
deze brandstof vrijwel geen schadelijke stoffen bevat, zoals benzeen, tolueen en zwavel
hierdoor zowel de brandstofdampen als de uitlaatgassen beduidend minder schadelijk
zijn
dit voordelen voor u, voor het milieu en zelfs voor de machines heeft
het voordeel voor de machine is dat er bij de verbranding minder koolvorming ontstaat
en de machine daardoor schoner blijft?
er tussen het Rietveldsepad en het Ravelijnpad een nieuw natuurgebied wordt
aangelegd
dit natuurgebied ten westen van de minicamping Polderflora wordt aangelegd
dit project de mooie naam IJsvogel draagt
het doel van het project: natuurbeleving in eigen omgeving voor jong en oud is
naast de natuurbeleving ook voorlichting en educatie aan volwassenen en kinderen zal
plaatsvinden
de voorlichting met name gaat om volwassenen meer te vertellen over wat men ziet en
hoort
er aandacht voor specifieke doelsoorten als ijsvogel, roerdomp etc. zal zijn
dat er voor mindervalide personen een verhard pad van het Rietveldsepad naar het
observatiescherm gemaakt wordt
de educatie met name op kinderen gericht zal zijn en vooral in het noordelijk deel van
het gebied zal plaatsvinden?

Bert Drolenga
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