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Van de redactie
Voor u ligt alweer het laatste nummer van de Riethoorn van 2016. U komt uw vertrouwde
rubrieken weer tegen. Alleen mist u de rubriek: “Van een tuinster……”. Kelly de Rijk –
Markerink is gestopt met deze rubriek. Zij is lid geworden van de evenementencommissie.
Kelly: “bij deze hartelijk bedankt voor al je lezenswaardige artikelen”. Ze zal vanuit de
evenementencommissie regelmatig een bijdrage leveren voor de Riethoorn. Het eerste
resultaat vindt u al in dit nummer.
Nelleke Dorsman doet in dit nummer verslag van haar bezoek aan de Mengelmoestuin in
Ammerstol. De redactie stelt het zeer op prijs als leden een bijdrage aanleveren voor de
Riethoorn.
Al onze tuinen liggen aan het water. Belangrijk voor de afvoer van overtollig regenwater. In
droge tijden – als de waterton leeg is – hoef je niet ver te lopen om je gieter te vullen. Wel
eens nagedacht over het waterpeil in de sloot? Ons lid Ton Zevenhoven is decennialang
poldergemaalmachinist geweest in de polder ’t Steekt. Hij weet alles van het waterpeil en
vertelt daar boeiend over.
Archeon wil graag uitbreiden. Het lijkt erop dat daarvoor het stuk gemeentegrond langs de
Archeonlaan gebruikt zal gaan worden. U kunt daarover lezen uit een overgenomen artikel
uit de Algemeen Dagblad.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van januari 2016
voor
10 december 2016
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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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 Wilbert den Hartog (Cl13)
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl

0172-474080
(na 19:00 uur)

Beheer onderhoud
en bouwzaken KZ
Beheer,
onderhoud
Sectie A
In-/uitgave tuinen

Peter van Rijnwoude (Co7)
terreinbeheer@tuinverenigingspoorzicht.nl

Kees de Rijk (Er20)
kees.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-41310335

Algemene zaken

Bart Plooij (As18)
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-14750819

06-15630980

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

Inname / uitgifte tuinen
Inname tuinen
Peter van Rijnwoude
Uitgifte tuinen
Kees de Rijk
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
Bouwcommissie:
tekeningen &
vergunningen
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Co7
Co14
LZT
Co8
Bi4
As10

06-49831648

Menno van Heijningen

Sectie
A38

06-38931454
(na 19:00 uur)

Peter van Rijnwoude

Co7

06-49831648

Peter van Rijnwoude
Ruud Jansen
Kees de Rijk
Ton van Dijk
Michael Valk
Marcel Pels
Vacature
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Taxatiecommissie

Redactiecommissie

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

Di14/16
Di15
Er13
Co6
Cl6
Co5
Br19

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

LZT
Br19

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

Evenementencommissie

Bi5
Er20
Di5
Cl6

Inge van Valen
Kelly de Rijk - Markerink
Mireille de Groot
Gerk Kooy
evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl

Schouwcommissie

Kantinecommissie

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

Bi9
Er10
Br5
Di15
Er8
Di19
Er13
LZT
Bi5

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Auke Laarmans
Spuisluis 29
2408 PP
Alphen aan den Rijn

Vergaderschema 2016
4
12

Oktober
Oktober
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Van de Voorzitter
Dit is al weer de laatste Riethoorn van het jaar 2016. Ik wens u veel
leesplezier.
Even omkijken. Hoe is het gegaan dit afgelopen jaar? Heel wisselend! In
het voorjaar netjes de tuin op orde, alles gezaaid en dan? We kregen te
maken met ontzettend slecht weer. Het water kwam met bakken naar
beneden en het onkruid vloog de grond uit! Voor degene die minder op
zijn tuin kwam, was het echt hard werken en sommigen zagen het dan
ook niet meer zitten. De opbrengst van de eerste oogst viel zwaar tegen.
Gelukkig gaven velen het niet op en gingen met frisse moed verder. De doorzetters zaaiden
en plantten weer en hun beloning? Een volle tuin en - dankzij het betere weer - genieten
van de opbrengst. Zelfs een tropische periode in september. Het leert ons maar weer: er is
geen jaar hetzelfde. Elk jaar is er wel wat. Of het nu goed of fout is.
U ontvangt af en toe een e-mail van ons. Zo stellen wij u bijvoorbeeld op de hoogte van wat
de evenementencommissie u zo al aanbiedt. U kunt daar eventueel gebruik van maken. Hebt
u iets te vieren? Als lid kunt u ‘t Stekkie huren voor uw 'feestje''. Informatie hier over kunt u
elke zaterdag krijgen in ‘t Stekkie.
Wij hebben op 27 augustus het 35 jarige bestaan van de tuinvereniging gevierd met een
aantal leden. Het was een zeer gezellige barbecue, gelukkig werkte het weer goed mee.
Dank aan alle vrijwilligers en de barbecuemeester, Chef Kok Ruud Jansen. Zij hebben alles
tot in de puntjes geregeld. Mijn dank dat velen zich hiervoor hebben ingezet.
Nu het najaar weer nadert, betekent dit dat ook weer de sloten moeten worden
schoongemaakt. Laten we met zijn allen er voor zorgen dat dit ook gebeurt! Als u de tuin
winterklaar maakt, kijk dan eens kritisch naar uw tuin: wat u niet meer nodig heeft, breng
dat naar de Schans. Opgeruimd staat netjes! Ik dank u alvast hiervoor.

Met Vriendelijke Groet
Rob Brederode
Voorzitter
Pagina |7
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Van het bestuur
Zoals de voorzitter al aangaf, was het dit tuinseizoen weer anders dan anders. We hebben
ondanks de natte start van het seizoen heel veel leden met volle tassen groente, fruit en
bloemen het terrein zien verlaten. Hopelijk hebben de verse groenten van eigen tuin u
gesmaakt en u geïnspireerd om volgend seizoen weer verder te gaan met uw mooie hobby.
Gelukkig melden zich ook weer nieuwe leden aan. Vorige week hebben zelfs weer zes
nieuwe leden een tuin genomen! We heten deze nieuwe leden en alle andere nieuwe leden
van harte welkom op onze vereniging.
Sommige leden hebben al interesse getoond in het huren van het clubhuis voor het vieren
van hun verjaardag of een ander feestje. Het clubhuis is voor een bedrag van Euro 100,- te
huur. Het eerste feestje heeft al plaats gevonden en als u dit ook wat lijkt dan verwijs ik u
graag naar één van de leden van de clubhuiscommissie. Iemand van deze commissie is altijd
op zaterdagochtend aanwezig in ’t Stekkie.
De schouwcommissie besteedt dit jaar extra aandacht aan de 50 cm zone bij de
toegangspaden en aan het schoon houden van de sloot. In het januari 2016 nummer van de
Riethoorn zijn deze aandachtpunten toegelicht. U kunt een en ander zo nodig opzoeken via
de website. Zorgt u er in ieder geval voor dat u de strook van 50 cm naast het toegangspad
vrij en schoon houdt. De sloot naast uw tuin moet goed kunnen doorstromen. Daarvoor
moet de sloot voldoende diep en schoon zijn. De diepte in het midden van de sloot moet 75
cm zijn en zeker het midden van de sloot moet vrij van begroeiing zijn. Als we hier allemaal
voor zorgen, scheelt dat de schouwcommissie de komende weken een heleboel werk. De
vorige Riethoorn's zijn te downloaden via de volgende link:
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/de-riethoorn-5
De statuten en het algemeen tuinreglement zijn te downloaden via de volgende link:
https://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/downloads
We hebben goed nieuws van de gemeente. In een recent krantenartikel (zie elders in dit
nummer) wordt aangegeven dat Archeon gaat uitbreiden. Dit zal niet ten koste gaan van
het terrein van onze mooie vereniging.
We hebben sinds kort ook een eigen Facebook pagina, deze wordt beheerd door Fabian de
Rijk en is te bereiken via:
https://www.facebook.com/tuinverenigingspoorzicht/

Wij wensen u nog een goede oogst en veel tuinplezier,
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Auke Laarmans, secretaris
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Ons Clubhuis ‘t Stekkie
Sinds mei dit jaar is 't Stekkie elke zaterdag open voor een kopje koffie, een lekker glaasje
fris of een koud biertje. Voor de allerkleinsten is er limonade aanwezig. Enkele leden hebben
de weg naar ons clubhuis al gevonden en komen regelmatig een versnapering halen.
Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom, wij zijn geopend van 10:00 uur– 13:00 uur!
Wilt u weten wat we verkopen? De prijslijst vindt u hieronder.
De bardiensten worden nu gedraaid door Peter en Ineke of door Kelly en mij. Het is de
bedoeling om een pool hiervoor op te gaan zetten, zo kan er vaker gewisseld worden en is
er bij ziekte ook altijd een ander beschikbaar. Vind je het leuk om leden van een andere kant
te leren kennen en mensen te voorzien van hun natje en droogje, neem dan contact met me
op. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.
Ook wordt 't Stekkie verhuurd voor feesten en partijen. Geef je een feestje voor maximaal
60 personen, denk er dan eens aan om het op de tuin te doen. Voor EURO 100,-- (en EURO
100,-- borg) kun je ons clubhuis huren voor een afgesproken periode. Voor meer informatie
kom eens langs op zaterdag, stuur een e-mail of bel me.
't Stekkie wordt al druk gebruikt, niet alleen voor bestuursvergaderingen maar ook de
evenementencommissie heeft er zijn intrek genomen. Niet alleen voor vergaderingen, maar
ook voor evenementen maakt zij steeds vaker gebruik van het clubhuis. Wil je weten wat er
allemaal georganiseerd wordt? Houd de website, de Riethoorn, het infobord en de kliklijsten
langs de paden goed in de gaten!
Tot slot wil ik u nog informatie geven over de koopjeshoek. Achterin 't Stekkie zijn tafels
ingericht met attributen die gebruikt kunnen worden op de tuin. Tuinders kunnen deze
komen brengen, zij krijgen er consumptiebonnen voor terug. Ook kunnen leden de spullen
die er liggen kopen voor kleine prijsjes, het geld wat hiermee verdiend wordt, komt ten
goede aan de vereniging.
Heeft u vragen, ideeën of wilt u zich aanmelden als lid voor bardiensten, schroom niet om
contact op te nemen. Mijn contactgegevens zijn: fabian.de.rijk@tuinverenigingspoorzicht.nl
of telefoon 06-54 26 74 01, op werkdagen het liefst na 19:00 uur.

Fabian de Rijk
Kantinecommissie
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Schouw 2016:
Najaar:

10 oktober
21 november

t/m
t/m

16 oktober 2016
27 november 2016 (herschouw)

De najaarsschouw van 2016 zal net als het afgelopen jaar extra aandacht besteden aan het
onderhoud van de slootkant en schoeiing
Namens de schouwcommissie,
Jo van den Hoven
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In gesprek met …
Dit jaar heeft minister Bussemaker een aanvraag ingediend om het ambacht van molenaar
op de UNESCO lijst van immaterieel erfgoed te plaatsen. Ik dacht wij hebben een ex
molenaar als lid van onze vereniging. Daarom……
In gesprek met Ton Zevenhoven.
Het eerste wat Ton vertelt, is dat hij geen molenaar is geweest. “Ik ben 43 jaar poldergemaal
machinist geweest van de Steektermolen. De vijzel van het gemaal kan zowel aangedreven
worden door de windmolen als door een elektromotor. Ik was verantwoordelijk voor het
beheer van het waterpeil in de Steekterpolder. Voor de aandrijving door de elektromotor
zorgde ik en voor de aandrijving door de windmolen zorgde de molenaar. Natuurlijk weet ik
veel van het molenaars vak, maar ik ben geen molenaar.”
Ton, wil je wat vertellen over het waterbeheer in onze omgeving, in het bijzonder over de
Steekterpolder?
“Waterbeheer is heel belangrijk. De polders rondom Alphen aan den Rijn liggen allemaal
onder zeeniveau. Zonder gemalen zouden alle polders onder water staan door regenval. De
polder Steekt is zo’n 660 ha. groot. (De polder ligt ten oosten van Alphen aan den Rijn aan
de Zuidkant van de Oude Rijn). De samenstelling van de grond is niet overal gelijk. Vlak bij de
Oude Rijn zandgrond, verder naar het zuiden klei en nog verder veen. Dat maakt het beheer
moeilijker. Veen klinkt in, het meest zuidelijke gedeelte van de polder ligt dan ook het laagst.
Het waterniveau wordt in dat deel van de polder lager gehouden dan in de rest. Er zijn dan
ook twee hulpgemalen bij de Hogendoornlaan om het water uit het diepste deel van de
polder naar het hoger gelegen deel te pompen. Het gemaal pompt het water naar de Oude
Rijn (boezemwater). Vanuit de Oude Rijn wordt het water door drie gemalen naar de
Noordzee gepompt. Het meeste door het gemaal in Katwijk. De rest door een gemaal bij
Halfweg (komt in het Noordzeekanaal) en een gemaal bij Gouda (komt in de Hollandse IJssel).
Bij extreme droogte wordt wel eens water vanuit de Oude Rijn de polder ingelaten. Liever
niet omdat dat water minder schoon is dan regenwater. Ik was dan ook altijd zuinig op het
water in de polder. Als er veel regen werd verwacht, ging ik voormalen. Dat zal ook in de
toekomst nodig zijn met die zware buien.”
Hoe bepaal je het waterpeil in de polder?
“Het peil wordt bepaald door het hoogheemraadschap. Het peil wordt af en toe aangepast.
In de ruim veertig jaar, die ik in de polder heb gewerkt, is het peil 20 cm gezakt. Van -200 cm
NAP naar -220 cm NAP. Dit komt door de inklinking van het veen. Als het veen inklinkt, moet
het waterpeil naar beneden. Peilverlaging heeft twee nadelen: het is slecht voor de fundering
van gebouwen (palenrot), maar ook treedt er meer verzilting op in de polder (denk maar aan
communicerende vaten). Om palenrot tegen te gaan zijn bij veel boerderijen langs de Oude
Rijn kleine stuwen aangebracht waardoor het waterpeil rondom deze boerderijen zo’n 30 à
40 cm hoger is dan in de polder. Boeren willen graag een niet te hoog waterpeil opdat ze met
hun zware machines op hun akkers kunnen.
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Het peil is in de zomer hoger dan in de winter. Tussen de 10 en 20 cm verschil. In de herfst /
winter is er meer berging nodig. Door het hogere peil in de zomer klinkt het land iets minder
in.”
Ton, wat is de capaciteit van het gemaal? En hoe bepaal je die?
“Vroeger, zo tot 1970, was er een vuistregel voor de capaciteit van een gemaal. De capaciteit
van het gemaal in m3 / min is 10% van het oppervlak van de polder in ha. Het oppervlak van
de polder is 660 ha. De capaciteit van het gemaal 65 m3 / min. Je ziet, het komt redelijk
overeen met de vuistregel. Sinds twee jaar is er een nieuw elektrisch gemaal met een
capaciteit van 77 m3 / min. Dit nieuwe gemaal is computergestuurd en wordt vanuit Leiden
bediend. Deze hogere capaciteit is nodig omdat door ruilverkaveling sloten verdwijnen, soms
dempen boeren ook sloten. Verder komen er steeds meer wegen en “versteent” het
landschap. De bergingscapaciteit van de polder wordt daardoor kleiner van en de
afvoercapaciteit moet daarom omhoog.”
Heb je ook veel last van “slootvuil” bij het gemaal?
“In de polder zijn veel waterplanten. Te veel waterplanten is slecht voor de waterkwaliteit.
De planten onttrekken zuurstof aan het water. Een uitzondering vormen lelies en plomp. Bij
hogere temperaturen ontstaat ook veel alg (flap). Jaren geleden heeft een visvereniging
graskarpers uitgezet in de polder. Dat scheelde veel, ze eten kroos. Als ik op een stille avond
buiten zat, kon ik ze horen eten.”
Is er verder nog wat bijzonders te vertellen over de Steekterpolder?
“Voor de aanleg van de N11 is archeologisch onderzoek gedaan naar de Limes. De oude weg
die in de tijd van de Romeinen langs de Rijn liep en de Noordgrens van het Romeinse Rijk
vormde. Er is toen niet veel gevonden. Eerder waren er wel verschillende boten gevonden
bij de aanleg van de Hooge Burch in Zwammerdam. Wist je dat de weg zo’n 300 meter ten
zuiden van de Oude Rijn liep? De Rijn heeft zich dus in de loop der eeuwen naar het noorden
verplaatst. De Oude Rijn is een overblijfsel van de loop van de vroegere Rijn. De hoofdstroom
van de Rijn is verplaatst nadat in 1122 een dam is gebouwd bij Wijk bij Duurstede.”
Hoe lang ben je al lid van de vereniging, Ton?
“Ik ben in 2007 lid geworden. Ik had toen ook nog mijn tuin bij de molen. Nollie, mijn vrouw,
en ik dachten aan verhuizen uit de polder, de afstand vanaf de Steekterweg naar ons huisje
was 500 meter. Over een polderpad in de winter naar je huisje lopen, is beslist geen pretje!
In 2013 zijn we naar Kerk en Zanen verhuisd. Wel een overgang, maar ik ben er nu wel aan
gewend. Van jongs af aan heb ik “buiten” gewoond. Opgegroeid in Ter Aar met (tuin)bonen,
peulen en erwten. Stadsmensen noemden Ter Aarders dan ook bonenbuikers. Ik herinner
me nog dat ik elke dag heen en weer moest lopen naar de Lagere School in Langeraar.“
Wat vind je van onze vereniging?
“Ik vind het een prima vereniging. Het bestuur is wel streng, maar daar heb ik geen moeite
mee. Dat zal wel met het verleden te maken hebben! Ik vind het goed dat er een
schouwcommissie is. Ik heb geholpen met het bouwen van het clubhuis. Dat was erg leuk
om het samen met anderen te doen. Een mooi sociaal gebeuren. Leuk dat het clubhuis op
zaterdag open is voor een bakje koffie. Ik doe vrijwilligerswerk bij Archeon. Op
P a g i n a | 12
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zaterdagmorgen piep ik er dan even tussen uit om in ons clubhuis koffie te drinken. Onze
koffie is veel lekkerder dan die van onze buren.“
Heb je nog een tip voor ons als tuinders?
“Ik zie nog al eens dat mensen in het voorjaar enthousiast beginnen. Rond de vakantietijd
versloft een en ander en dat demotiveert. Vraag gewoon een familielid of kennis om je tuin
in jouw vakantie bij te houden. Met een mooie beloning: onbespoten groente en fruit!”

Ton, dank je wel voor dit gesprek. Veel plezier toegewenst in Kerk en Zanen en natuurlijk
met onze mooie tuinvereniging.
Bert Drolenga

De Steektermolen met links achter het huis waar
Ton en Nollie heel lang hebben gewoond.
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Educatie
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder

Bemesting
Na een eerder verschenen stukje over grondverbetering wil ik het hebben over bemesting.
De basis van bemesting is uiteraard de grond, die in je tuin aanwezig is.
Hierbij spelen vochthoudend vermogen, fijnheid van materiaal (grond) en luchtigheid een
belangrijke rol. Voeding, vocht in relatie tot doorlaatbaarheid bepalen het succesvol groeien
van planten. De wortels van een plant moeten voldoende worden omsloten om vocht op te
nemen en stevigheid aan de plant te geven zonder dat er rotting gaat optreden door
zuurstofgebrek. Organische bemesting heeft bij mij de voorkeur, aangevuld met hier een
daar een handje kunstmest. Organische mest verbetert de grond en voorziet de grond van
nuttige schimmels, bacteriën en bodeminsecten, die uit de grond hun voedsel halen. Bij
organische stof kun je denken aan: compost (plantaardig), guano (vogelpoep), poep van
planteneters (koemest, paardenmest e.d.), zwamaarde (restproduct van
paddenstoelenteelt) en het dier zelf, de zogenaamde destructiemest bestaande uit
bloedmeel, beendermeel, ledermeel, hoornmeel etc. Deze organische mesten geven aan
de plant ook direct de mineralen die ze nodig heeft: stikstof, fosfor, kali, magnesium (N, P,
K en Mg) en sporenelementen (mineralen die de plant in kleine hoeveelheden nodig heeft).
Fijn gedolven gesteenten zoals basaltmeel geven de bodem en dus de plant extra
sporenelementen.
PH-waarde
De zuurgraad van de bodem is belangrijk voor een goede groei van uw planten. Neutrale
grond met een pH tussen 6-7 is het meest ideaal voor bodemleven en groententeelt. De
methode om de zuurgraad te beïnvloeden (van zuur naar neutraal, dus van een lage naar
een hogere pH) is het strooien van kalk (Ca, niet te verwarren met kali = K). Kalk zorgt voor
een betere opname van de belangrijkste bouwstoffen van de plant. Gebruik altijd
organische kalk, deze tast de levende organismen in de grond niet aan.
Spitten?
Onderzoek heeft geleerd dat intensieve grondbewerking niet aan te raden is. Door het
onderspitten van de toplaag van de grond, wordt de organische stof in de toplaag en die
het beste mineralen doorgeeft aan de plant, naar onderen gebracht en ben je die kwijt als
je gaat spitten. Daarnaast bevat de toplaag ook het bodemleven, dat zorgt voor een losse
structuur van de grond en de vertering van organisch materiaal. Dit alles wordt verstoord
door te spitten. Het loshalen van de grond met een drietand of woelvork is een optie, niets
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doen slaat de bodem dicht met alle negatieve gevolgen (minder zuurstof, minder goede
opname van voedingsstoffen en mineralen, minder vochtvasthoudend vermogen e.d.).
Een ander positief effect op de bodem is het toevoegen van een laag plantafval (mulchen),
wat het bodemleven stimuleert en de bodem vochtiger houdt.
Spitten zorgt voor minder regenwormen en andere nuttige bodemdiertjes, spitten
doorbreekt nuttige, draadachtige schimmels, waardoor er minder evenwicht is tussen
schimmels en bacteriën, spitten (zonder mulchen) zorgt voor een hardere bovenlaag en
uiteindelijk juist dichtere grond (verslemping). In dit zuurstofarmere klimaat ontstaan
ziekteverwekkers makkelijker.
Groenbemesting
Groenbemesting is het inzaaien van bodem bedekkende planten na de oogst van gewassen
zodat de grond niet braak komt te liggen. De groenbemesters voegen in het ideale geval
naast organisch materiaal, ook mineralen toe, zoals stikstof.
Voordelen:
1. De planten zorgen ervoor dat onkruiden minder makkelijk groeien.
2. De planten zorgen ervoor dat de grond niet uitregent, d.w.z. dat de planen de
mineralen vasthouden en na hun afsterven weer vrijgeven. Zonder deze planten
zorgt de regen ervoor dat de mineralen deels uit- of wegspoelen.
3. De planten verbeteren de structuur van de grond door hun wortels en houden de
toplaag vast.
4. Sommige bemestingsplanten hebben een nevenwerking tegen teveel ziekmakende
aaltjes in de grond.
5. Vlinderbloemige bemestingsplanten zoals lupinen en klavers binden stikstof in de
lucht in knolletjes aan de wortel in samenwerking met bacteriën van het geslacht
Rhizobium.

Nuttige websites:
http://www.mooiemoestuin.nl/moestuin/bemesting/ - overzicht van de div. meststoffen
http://rauwdouwers.nl/mest/ - grafische weergave van de belangrijkste meststoffen en hun
effecten op planten

Ruud Schaft
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Vergeten Groente
In de vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’ heb ik de rammenas besproken. In deze
aflevering wil ik het hebben over de koolraap.
De
koolraap
is
lid
van
de
kruisbloemenfamilie, de koolraap is de
wortel van deze plant. Deze wortel werd
vroeger zowel geteeld voor veevoer als
voor menselijke consumptie. Naast de knol
kan ook het jonge blad gegeten worden. Dit
wordt snijmoes of snijkool genoemd.
Koolraap werd vroeger geteeld in het Friese
kleigebied,
de
Bommelerwaard,
Gelderland, Noord-Limburg en NoordBrabant.
Koolraap is waarschijnlijk ontstaan uit een
kruising tussen kool (Brassica oleracea) en
knolraap (Brassica rapa) (ook meiraap of
meiknolletje genoemd) en wordt vaak met de laatste verward. Dit komt niet alleen doordat
de koolraap vaak knolraap genoemd wordt, maar ook doordat sommige rassen knol- of
meiraap erg op koolraap lijken. Om de verwarring nog groter te maken worden beide
soorten ook wel kortweg raap genoemd.
Typische verschillen:
 gewicht - de koolraap haalt per stuk makkelijk een kilo, terwijl knol- of meirapen
meestal veel kleiner zijn;
 kleur - de als groente verkochte koolraap is oranjegeel van binnen, waar de meeste
meirapen wit zijn, hoewel ook het omgekeerde voorkomt;
 groei - de knol van de koolraap vormt zich boven in de penwortel, en is daarmee een
wortelknol, terwijl bij de meiraap ook de aansluitende stengelbasis verdikt is;
 seizoen - de koolraap kan goed tegen kou en warmte en is een typische
wintergroente, wat voor de meiraap - zoals de naam al zegt - niet geldt.
Teeltwijze
De koolraap groeit het best op lichte kleigronden, maar kan op alle gronden worden
geteeld. Zaaien in de late lente (eind mei en juni), eerder zaaien levert vezelige, houtige
knollen op. Zaaien op rijen met 40 cm tussenafstand en 35 tot 40 cm in de rij, zodat de knol
goed kan groeien en de bladeren zich goed kunnen ontwikkelen. Zaaidiepte is 1 à 2 cm.
Zaaien in een plantentray is beter omdat de planten beter verpoot kunnen worden en je
geen last hebt van onkruid en vraat van duiven of fazanten. Het zaaien kan ook op een
zaaibed gedaan worden, waarna 6 tot 8 weken later uitgeplant kan worden. Plant niet te
diep, dit komt een mooie knolvorming ten goede. Verder houdt de koolraap van een
vochtige, luchtige (klei)grond.
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Bemesting
Koolrapen hebben veel boor nodig. Boorgebrek uit zich door glazige vlekken, een ruw,
kurkachtig knoloppervlak en holle koppen. Te veel stikstof geeft een minder goede smaak,
teveel blad en te weinig knol. De kunstmeststof Chilisalpeter bevat ook boor.
Een handje koemestkorrels is prima, oude stalmest en compost in de grond waar je koolraap
gaat telen is het beste.
Oogsten en bewaren
In oktober t/m januari worden de knollen geoogst. De
knollen kunnen bij 1 °C tot zes maanden bewaard
worden. De knollen worden geschild en in staafjes
gesneden, gekookt gegeten. Ze hebben een zoetige
smaak.
Rassen
Er zijn geelvlezige en witvlezige rassen, waarbij de
witvlezige alleen door de verwerkende industrie
werden gebruikt.

Geelvlezige
'Friese gele selectie Runia' werd in het Noorden van Nederland veel geteeld, omdat dit ras
een mooie, ronde vorm heeft met weinig halsvorming en weinig gevoelig is voor barsten,
inwendig bruin en holle koppen. Daarnaast zijn er rassen met verschillend gekleurde kop
zoals 'Hollandse roodkop', de 'Friese Paarskop' en de 'Gele Groenkop', waarmee verwezen
wordt naar het bovenste deel van de raap, de kop die boven de grond uitgroeit en daardoor
verkleurt.
Witvlezige
'Heerma's Witte en 'Hoffman's Witte' zijn witvlezige, hoog opbrengende rassen.
Recept: Quiche met koolraap en
appel
Ingrediënten:
6 plakjes bladerdeeg (ontdooid)
350 g koolraap
2 friszure appels (bijv. goudrenet)
3 tl gedroogde salie
1 camembert (kaas, 240 g)
4 eieren
1 beker crème fraîche (200 ml)
Keukenspullen:
quichevorm (Ø 26 cm), ingevet
1. Verwarm de oven voor op 190 ºC. Bekleed de quichevorm met het bladerdeeg.
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2. Schil de koolraap, snijd in blokjes van 1 1/2 cm en doe in een ruime kom. Schil de
appels, snijd ze in kwarten en verwijder het klokhuis. Snijd het vruchtvlees in blokjes
van 1 1/2 cm en doe bij de koolraap. Schep de salie en peper en zout erdoor. Doe in de
quichevorm. Snijd de camembert in blokjes en leg erop.
3. Klop de eieren met de crème fraîche en peper en zout met een garde tot een glad
mengsel. Schenk over de vulling. Bak de quiche ca. 60 min. iets onder het midden van
de oven.
Bron: Allerhande (AH)
Eet smakelijk!
Ruud Schaft

Theo Vergeer
Vrienden en bekenden van Spoorzicht,
Wellicht is het een aantal van u opgevallen dat Theo Vergeer zijn gezicht al een viertal
maanden niet meer op de tuin heeft laten zien.
De reden hiervan is dat hij na een geplande hartoperatie in mei een zwaar herseninfarct
heeft gekregen. Sindsdien heeft hij zowel aan het herstel van de operatie als aan het herstel
van het infarct gewerkt.
Hij verblijft hiervoor op de Neurologische Revalidatie Unit van Leythenrode in het Alrijne
Ziekenhuis in Leiderdorp. Het infarct heeft ervoor gezorgd dat Theo aan zijn rechter arm en
been verlamd is en zijn spraak vrij moeizaam gaat. Echter, de therapie die hij dagelijks krijgt
zal ervoor zorgen dat hij uiteindelijk wel weer thuis zal kunnen komen.
Afgelopen week is hij voor het eerst weer een dag thuis geweest en heeft hij de tuin in de
Stuyvesantlaan alweer grondig geïnspecteerd! Zijn parkietenplanten tref je inmiddels op
verscheidene afdelingen van het ziekenhuis aan!
Hopelijk zal hij een ieder in het voorjaar weer eens bij de tuin kunnen begroeten en wellicht
dat hij de ‘wist u dat…’ rubriek te zijner tijd ook weer eens op zich zal kunnen nemen.
Tot die tijd, dank voor bloemen, kaartjes en andere berichten en hopelijk tot een later
moment!
Groet, namens Theo,
Jopie Vergeer
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Evenementen
"Jamvrouwtje Jacqueline"
Zaterdag 23 juli heeft ons "Jamvrouwtje Jacqueline" een heerlijke proeverij verzorgd in 't
Stekkie. Zij maakt al jaren jams en gelei van allerhande combinaties fruit en bloemen met
de lekkerste resultaten.
Jacqueline vertelt dat je vooral niet bang moet zijn om dingen uit te proberen. Wat velen
van ons misschien niet verder durven dan één soort fruit tegelijk, zegt zij juist dat er eigenlijk
geen foute combinaties zijn, al zal de een vast dit lekkerder vinden en de ander dat maar
dat hou je toch.

Jacqueline heeft ook de ontsappan meegenomen (lijkt op een rijstkoker), een pan uit drie
delen waarin je alles van het fruit kunt gebruiken van vrucht tot steeltje en blaadje en je van
de overgebleven pulp ook weer jam kan maken.
Mocht na alle inspanning de jam te dun zijn dan kan je met citroen de jam weer indikken en
mocht het nu juist te dik zijn dan kan een beetje appelsap uitkomst bieden om het
smeerbaarder te maken.
Bij het proeven konden we ook de combinatie geitenkaas/jam en kwark/jam proeven en
had ze nog wel zoveel meer te bieden dat de evenementencommissie er zeker toe overgaat
haar na de vakanties nog een keer uit te nodigen voor nog veel meer lekkers.

Kelly de Rijk - Markerink
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Uitslag zonnebloemwedstrijd
Tijdens de stekjesdag op 16 april heeft de evenementencommissie een
zonnebloemwedstrijd uitgeschreven. Alle kinderen van onze leden konden zich inschrijven
en kregen na inschrijving wedstrijdzaad waardoor zij aan de wedstrijd deel konden nemen.
In totaal hebben 15 kinderen zich opgegeven.
Op zaterdag 9 juli is de evenementencommissie alle deelnemers afgegaan en hebben staan
meten voor een tussenstand. Zes kinderen maakten nog kans op de hoofdprijs, de
tussenstand is rondgemaild en heeft vooraan op het info-bord bij 't Stekkie gehangen.
Woensdag 24 augustus was het dan zover, alle deelnemers zijn uitgenodigd om mee te gaan
meten voor de laatste keer en daar aansluitend direct de prijsuitreiking te doen. Om 14:00
uur hebben we ons verzameld in 't Stekkie en zijn we met meetlint en fototoestel het
complex op gegaan om een winnaar te kunnen benoemen.

De zonnebloemen hebben nog een aardige eindspurt gemaakt. Was de hoogste bij de
tussenstand 90 cm, bij de einduitslag was de hoogste zonnebloem 244 cm lang!
De hoogste zonnebloem is gekweekt door Roxanne Takken (10 jaar), gevolgd door de
zonnebloem van haar zusje Maxime (6 jaar) met een hoogte van 214 cm.
De winnares van deze wedstrijd is naar huis gegaan met een vogelhuisje wat zij zelf kan
beschilderen. De prijs voor de Maxime was een bloempot die ze zelf mooi kan maken.
Namens de evenementencommissie,
Kelly de Rijk – Markerink
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Jubileum BBQ 27 augustus 2016
Vanaf 16:00 uur druppelden de deelnemers langzaam binnen. Zij werden welkom geheten
en voorzien van een drankje door Inge. Vervolgens heeft Rob een mooie speech gehouden
over hoe belangrijk het is dat wij met z'n allen de vereniging sterk maken. De vereniging
bestaat nu 35 jaar en wij zijn blij met het nieuwe clubhuis 't Stekkie.

Het was gezellig druk, alle picknicktafels buiten waren bezet. Er werd regelmatig gewisseld
van plaats om zo ook contact te kunnen leggen met anderen.

Onder het genot van een drankje deden de gasten zich tegoed aan huzarensalade,
rundvleessalade, broodje kruidenboter, zelfgemaakte bowl, zelfgemaakte Amerikaanse
cheesecake en er was voldoende vlees op de barbecue.

Het weer was fantastisch, ondanks dat er slecht weer voorspeld was, is dit gelukkig
uitgebleven. We hebben dan ook lekker van het zonnetje kunnen genieten.
Kelly de Rijk – Markerink
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de vaste schrijver van deze rubriek, Theo Vergeer, aan het revalideren is
we hem en de zijnen alle goeds toewensen
uw hoofdredacteur deze rubriek tijdelijk waarneemt
de astronomische zomer sinds mensenheugenis duurt tot 21 september
“wijze” weerlieden sinds enkele jaren de herfst laten beginnen op 1 september
hun nieuwe zomer meteorologische zomer heet
zo werd dit jaar de zomer door hen al op 1 september geëvalueerd
de echte zomer zich daar niets van aantrekt en voor 21 september nog zorgde voor een
hittegolf
wij in ons zomerhemd in september in de tuin konden staan
de “wijze” weerlieden in hun hemd stonden: herfst bij plus 30⁰ C
weerlieden misschien rekenen per hele maand blijkbaar makkelijker vinden?
dat mag voor hen toch geen probleem zijn met hun bèta opleiding en computers?
het er meer op lijkt dat seizoenen eerder later beginnen dan eerder
de herfststormen er soms pas zijn in december
het winterweer pas begint na de winterstop in voetbal en hockey
de alpenweiden er met Kerstmis vaak groen bij liggen
en er daar in maart de meeste sneeuw ligt
ik er van droom geen “wijze” weerman te zijn, maar een gewone weerman
en pleit voor het behoud van de traditionele seizoenindeling
veel van deze wist u datjes ontleend zijn aan een lezersreactie in Trouw van 15
september
de leden van de evenementen commissie veel ideeën hebben?
en die ideeën omzetten in mooie activiteiten voor ons als leden van de vereniging
u naar hartenlust mag meedoen aan deze activiteiten als u zich opgeeft daarvoor
u dit kunt doen in ons mooie clubhuis
er een nieuwe commissie is gevormd door het bestuur
de commissie de kantinecommissie heet, die geleid wordt door Fabian de Rijk
u in het artikel met de titel ’t Stekkie hier veel meer over kunt lezen
ik u een goede late oogst toe wens en sterkte met het winterklaar maken van uw tuin

Bert Drolenga
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Uitbreiden Archeon mag gemeente geld kosten
Van het Alphense college mag themapark Archeon uitbreiden langs de Archeonlaan. Alphen
staat grond af en legt een ontsluitingsweg voor de wijk Burggooi aan. Directeur Jack
Veldman is nog niet tevreden.
Volgens Wethouder Kees van Velzen kost de oplossing die hij Archeon biedt de gemeente 3
miljoen euro. ,,Maar voor een icoon als Archeon trekken wij graag de knip.'' De
gemeenteraad moet eind dit jaar nog instemmen.
Toch trekt het Alphense college ook een grens. Van Velzen: ,,Archeon wil liever grond langs
de Norbertijnenlaan, waar Bouwfonds huizen zou bouwen. Dat maakt het themapark
compacter. Maar we kunnen die 20 huizen niet schrappen, bovendien liggen alle kabels en
dergelijke al in de grond. Het zou zeker 10 miljoen euro kosten. Dat gaat te ver.''
Een gemiste kans, zegt directeur Jack Veldman. ,,Begrijp me goed, we werken geweldig
samen met de gemeente. Maar voor een goede exploitatie in de toekomst hebben we die
andere lap grond nodig. Dat bepaalt grotendeels ons succes.''
Van Velzen houdt vol dat bij de Archeonlaan genoeg kansen liggen voor een mooiere entree,
de bouw van een hotel en lodges én een schepenmuseum. Volgens Veldman is vrijwel zeker
dat de Romeinse schepen die tientallen jaren terug in Zwammerdam zijn opgegraven,
binnenkort terugkeren naar Alphen. Archeon wil ze graag tonen. De gemeente Alphen en
de provincie Zuid-Holland steunen dit plan. Archeon zou het gebouw moeten betalen, de
provincie de collectie.
De gemeente maakt vanaf de Norbertijnenlaan een weg die aantakt op de Archeonlaan of
direct op de Goudse Schouw. Het Polderpad voor fietsers en voetgangers wordt
doorgetrokken. Het doortrekken van de Renaissancelaan voor autoverkeer is van de baan.
De volkstuinen blijven liggen.
Raadslid Inge Prins (D66) wil dat de gemeente haast maakt met de uitbreiding van Archeon.
,,Het duurt allemaal zó lang.''
Bron:
http://www.ad.nl/dossier-groene-hart/uitbreiden-archeon-mag-gemeente-geldkosten~ac6b3283/
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Bezoek aan de Mengelmoestuin
Het is ontzettend leuk om eens een tuin te bezoeken, een bijzondere tuin….een
inspirerende tuin en het liefst een tuin waar je ook even iets lekkers kan nuttigen. Deze keer
breng ik een bezoek aan de Mengelmoestuin.
De Mengelmoestuin is een thee- en bezoektuin met verkoop van groente en fruit,
huisgemaakte lekkernijen van eigen oogst en kruidenmiddelen. De tuin is gelegen in
Ammerstol bij Bergambacht.
De tuin heeft verschillende boomgaarden met een grote diversiteit aan fruitbomen. Op de
tuin scharrelen een toompje Twentse hoenders voor de eitjes, gezelligheid en als biologisch
bestrijdingsmiddel. Dat is ook hun specialiteit, biologisch tuinieren van inheemse en oude
gewassen, hergebruik van oude bouwmaterialen.
Bijen zijn van groot belang voor het bestuiven van de fruitbomen, groenten en kruiden.
Daarom is er ook een bijentuin en bijenstal. Hoewel eigenlijk de hele tuin vol “wilde”
kruiden staat is er toch een speciale kruidentuin aangelegd. In het kruidenatelier worden er
zalven, theeën, oliën en tincturen van gemaakt. In de moestuin wordt combinatieteelt of
wel mengcultuur toegepast.
De Mengelmoestuin is een natuurlijke oogsttuin waarbij alles door elkaar staat. Een echte
gebruikstuin waar veel “wild” geoogst kan worden. Er wordt op natuurlijke wijze geteeld in
samenwerking met de kosmos, fruit, bloemen en geneeskrachtige kruiden. Niet strak op
een rij maar zoals de natuur het bedoeld heeft.
Mariel en Gerbrand zijn de beheerders van de Mengelmoestuin. In hun zoektocht naar een
bewuster, evenwichtiger en ontspannen leven is het idee ontstaan om te proberen zoveel
mogelijk in hun eigen onderhoud te voorzien.
Elke vrijdagmiddag van 12 tot 17 uur is de Mengelmoestuin geopend voor de Tuin & Thee.
U kunt naar hartenlust rondzwerven en genieten van al het groen. Na de wandeling kunt u
onder de hoge bomen genieten van een heerlijk potje plukthee.
Dat doen we dan ook, heerlijk even nagenieten van wat we gezien hebben, de inspiratie die
we hebben opgedaan en de rustige groene omgeving. Het potje plukthee smaakt heerlijk,
maar op de kaart zie ik ook de cake van de week die geserveerd wordt met een heerlijke
gelei van o.a vlierbessen. En hoe zou zo’n verfrissend watertje smaken met plukbloemen
en/of kruiden? We hebben het allemaal uitgeprobeerd, erg lekker en leuk!
De gastvrijheid waarmee we deze middag werden ontvangen door Mariel is erg leuk en
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verwarmend. Mariel gaf ons veel informatie en beantwoordde al onze vragen. We komen
zeker nog eens terug!
Ook willen we jullie inspireren eens een bezoekje aan deze tuin te brengen, het is beslist de
moeite waard.
Het adres:
De Mengelmoestuin
Lekdijk-Oost, naast 44 Bergambacht
www.mengelmoestuin.com
Nelleke Dorsman
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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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