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Kwekerij E. Duivenvoorden
aardbeienplanten en pioenrozen
Ook voor particuliere verkoop

Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek
Tel. :
Fax:
Mob.:
Email:

0252-410701
0252-421304
06-51318630
aardbei@xs4all.nl

www.kweduivenvoorden.nl

HOBBYKASSEN
Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken, serres,
kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs.
Wij kunnen aan elke vraag voldoen,
want maatwerk is onze specialiteit.
Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland.
Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas
en voeren wij de materialen af.
Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte.
U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer
071-4084166 of 06-53935039.
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Van de redactie
Seizoenen komen, seizoenen gaan. De zomer is gegaan en de herfst gekomen. Tijd om te
genieten van de laatste oogst. Het wordt ook al weer tijd om na te denken over het
winterklaar maken van de tuin. Staat alles “stormvast”? Moet ik nog losse rommel
opruimen, die anders bij de eerste storm in de tuin van de buren waait? Tijd ook om plannen
te maken voor het tuinjaar 2020. Wat zet ik waar? Laat ik de aardbeien nog een jaar staan
of ruim ik ze op? Ga ik nog vaste planten splitsen, ga ik nog dit, ga ik nog dat?
De redactie van de Riethoorn bereikt met de verschijning van dit nummer een mijlpaal. De
redactie in haar huidige samenstelling bestaat nu bijna vijf jaar en heeft vijf volledige
jaargangen van de Riethoorn verzorgd. Hoe werkt de redactie? Vaste schrijvers, vaste
rubrieken, Remon die de layout verzorgt en Gerk die steevast zorgt voor een voorblad en
soms een fotoreportage. Sinds geruime tijd hebben we een vaste “gastschrijfster” Nelleke
Dorsman en sinds kort verzorgt Bart Plooij de rubriek “Gesignaleerd”.
De redactie staat altijd open voor ingezonden stukken. Voelt u zich dus vrij om iets, waarvan
u denkt dat het van belang is voor onze leden in te dienen.
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 januari 2020
voor
10 december 2019
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Bestuur
Voorzitter

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

06-20960847
(na 19:00 uur)

Secretaris
Bouwzaken

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

06-44351661
(na 19:00 uur)

Penningmeester

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

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Kees de Rijk (Er.20)
ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
Beheer,
Vincent Willers (A.37)
onderhoud
sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl
Sectie A
Algemene zaken
Bart Plooij (As.18)
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl
Kantinebeheer/
Kantine in
bruikleen

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

06-41310335
06-24805047
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06-20960847

Inname / uitgifte tuinen
Inname en
Uitgifte tuinen

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

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

06-41310335

06-83044291
(na 19:00 uur)

NL90INGB0003163510

Commissies

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

Terreinbeheer
sectie A

Vincent Willers

Taxatiecommissie

Gijs de Jong
Albert Martens
Huug Oppelaar
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Redactiecommissie

Bert Drolenga
Gerk Kooy
Ruud Schaft
Remon Theuns

Co.06
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Co.05
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redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

Ruud Schaft (webmaster)
Bart Plooij
Henk Voskuilen

Co.05
As.18
Cl.02
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Schouwcommissie

Jo van den Hoven
Paul Bröking
Bert Edens
Bertus Hooijer
Bertus Mensing
Albert Martens
Huug Oppelaar
Ton Vervaet
Sjaak van Vliet
Piet van Wieringen
Vacatures

Clubhuis-/evenementencommissie Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
In-/verkoop Zaden Jo van den Hoven (coördinator)
& Pootaardappelen Kees de Rijk
Emmy Hollamby
Sabine van der Graaf
Theo Gijtenbeek
Schoonmaak
Bertus Hooijer
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Jeanette van der Most
Alison van Rijn
Nely Vis-van den Berg
Matthea Zeilstra
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John Bontje
Groenvoorziening
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Peter van Rijnwoude

Bi.09
LZT
Bi.07
Cl.04
LZT
Di.15
Er.13
Di.19
As.15
Er.08

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

Bi.07
Br.04
As.01
Dr.21
Br.03
Br.09
Cl.24
LZT
As.05
Dr.05
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Inge van Valen
Ton Zevenhoven

Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden

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
13
15
19

Januari
Maart
April
April
Mei
Juni
Juni
Augustus
September
Oktober
November
November
December
December
December
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Klaverjassen en sjoelen
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BBQ Vrijwilligers
BBQ Leden
Klaverjassen en sjoelen
Klaverjassen en sjoelen
Sluiting seizoen
Klaverjassen
Kerstklaverjassen
Kerststukjes maken
Kerstklaverjassen en sjoelen
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Van de Voorzitter
Volgens de meteorologen begint op 1 september de herfst. Precies
de dag dat ik dit gedeelte van het oktober nummer van de Riethoorn
schrijf. Terugkijkend naar de zomer: we hebben pieken en dalen
gehad, zeker ook wat de temperatuur betreft. Nu is het volop
oogsttijd. Dit jaar springt de fruitoogst er boven uit! Overvolle
appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen. Ik sprak in de Betuwe
een kersenkweker. Hij vertelde mij dat er in het voorjaar geen
nachtvorsten zijn geweest. Geen nachtvorst betekent geen
bloesemschade. Deze kersenkweker had dan ook dit jaar een
gigantische oogst. Laten we hopen dat het volgend jaar weer zo zal
zijn.
We hebben ook dit jaar onze barbecues gehouden. De eerste voor al onze vrijwilligers. De
vrijwilligers hebben zich ook dit jaar weer ingezet voor de vereniging. Ik bedank jullie –
namens het gehele bestuur - voor jullie enthousiaste inzet. Zonder jullie zou ons complex er
niet zo netjes en verzorgd uitzien. De tweede barbecue was voor alle leden. We hadden dit
jaar een record aantal deelnemers. Een mooie ontwikkeling. Al met al gezellige
bijeenkomsten die bijdragen aan het versterken van de onderlinge band tussen de leden.
Binnenkort wordt er weer geschouwd. Kijk vooraf kritisch naar uw eigen tuin en sloot. Mocht
er iets niet in orde zijn of gerepareerd moeten worden, maak het in orde of repareer het
voor de schouw. Losliggende spullen op uw tuin berg ze op voor de stormen opsteken. Wat
u niet meer nodig heeft, breng het naar Afvalbrengstation Ecopark De Limes.
We hebben dit jaar helaas veel overlast van mensen die op ons complex bij een aantal
tuinders fruit en groenten hebben weggenomen. Het bestuur heeft daar een aantal
meldingen van gekregen. Enkele bestuursleden hebben diverse controles gedaan in de
avond. Wat ik niet begrijp is dat bij een leeg parkeerterrein soms het hek open is. Dit is
vragen om problemen. We weten toch dat het hek op slot moet bij twee of minder auto’s
op het parkeerterrein.
Ik wens u een mooi najaar toe.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Algemeen
De ‘r’ is weer in de maand. De grillige zomer is ten einde. De blaadjes beginnen aan hun
tocht naar de grond.
Het was al met al een druk zomertje voor het bestuur. Maar we klagen niet, ook al beginnen
de jaren te tellen. Gelukkig zijn we nog gezond, maar het zou mooi zijn als er een jongere
generatie op komst is die in de toekomst het stokje van ons kan overnemen. Dus als u
interesse heeft, u bent welkom om te komen praten.
Mailtjes
Er zijn een paar mailtjes verstuurd, over het sluiten van het hek en giftige planten op ons
complex. Het is jammer dat niet ieder tuinlid het hek sluit als er twee of minder auto's op
het parkeerterrein staan. Je zou zeggen dat het toch een kleine moeite is om even uit de
auto te komen, of van de fiets te stappen om het hek te sluiten. Ook uw spullen of groenten,
fruit en bloemen kunnen door ongewenste personen worden meegenomen.
We kwamen er tijdens de corvee achter dat er giftige planten langs de paden stonden. Er
kwam ook een tuinder langs met twee kinderen. We hebben hen erop gewezen dat ze niet
aan die planten mochten komen. We hebben uitgelegd waarom ze van die planten af
moesten blijven. Daarna hebben we de planten verwijderd.
Rondje tuincomplex
Vanmorgen (9 september 2019) heb ik met de voorzitter, Rob, een rondje tuincomplex
gedaan. Wat zijn er toch een mooie tuinen, kleurrijk en vol lekkere groente en fruit. We
hebben helaas geconstateerd dat zeker 10% van de tuinen in slechte, tot zeer slechte staat
verkeerd. De groente en bloemen zie je niet meer staan. Het vuil komt er bovenuit. Op één
tuin stond het vuil wel anderhalve meter hoog. Je zal maar zo'n tuinder als buur hebben.
Dan baal je volgens mij wel. En wat denkt u van de vele duizenden onkruidzaden die
verspreid worden. Kom op tuinders: maak uw tuin schoon! En als er door omstandigheden
even niet getuinierd kan worden, geef dat dan door aan het bestuur. Dan kan er altijd wel
wat geregeld worden.
Oproep
Het bestuur is op zoek naar leden die iets voor het clubhuis willen doen en eventueel
evenementen willen organiseren. Er zijn nu geen leden meer in de Clubhuis/evenementencommissie. Als er leden zijn die nog een leuk idee hebben om te doen in het
clubhuis, dan zijn die ideeën ook welkom.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris
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Ook dit tuinseizoen hebben we weer aardappelziekte op ons complex
Dat aardappelziekte (of phytophthora) een regelmatig terugkerend probleem kan zijn bij
het verbouwen van aardappelen, daar bent U als tuinder vast wel van op de hoogte. Via
diverse artikelen in ons clubblad en zelfs via e-mails van onze secretaris is iedere tuinder
op de hoogte gesteld van de symptomen.
Phytophtora is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de waterschimmel
(Phytophthora infestans) en deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en
afsterving van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige
afsterving zorgen. Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze
ziekte. Zij behoren tot het geslacht van de nachtschade-achtigen. Ook andere planten uit
dit geslacht kunnen gevoelig zijn.
De “schimmels” kunnen zich onder natte omstandigheden verspreiden met zogenaamde
zoösporen. Dit zijn sporen die zijn voorzien van twee flagellen en kunnen zwemmen,
waardoor ze zich veel makkelijker verspreiden. Andere sporen kunnen door wind en
regenspatten verspreid worden.
Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land.
Daarom is het belangrijk dat er geen aardappelknollen op het land of op afvalhopen blijven
liggen. Aardappelziekte is chemisch met fungiciden te bestrijden. Maar er zijn
aardappelrassen die meer of minder resistent zijn. Er is verschil in resistentie van de knol
en het loof. Sommige rassen zijn weinig resistent in het loof, maar hebben nog een redelijke
resistentie van de knol.
Om de aardappelziekte zo veel mogelijk te voorkomen, heeft het bestuur dan ook in 2018
besloten om alleen zeer resistente aardappelrassen toe te staan. Dit zijn de rassen die
vermeld staan op onze jaarlijkse bestellijst. Ook is de tuinder verplicht om zich te houden
aan een 4-jarige teeltwisseling, zodat slechts één keer in de vier jaar op het zelfde stuk
grond aardappelen mogen worden geteeld. Ter controle zal de tuinder jaarlijks een
pootplan ter goedkeuring moeten indienen en dat pootplan wordt door de Commissie
Zaden & Pootaardappelen gecontroleerd, voordat toestemming wordt verleend om
pootaardappelen te poten. Tussentijds één of twee jaar geen aardappelen telen is ook zeer
aan te bevelen. Ook is het raadzaam om niet twee jaar na elkaar op aangrenzende stukken
tuin aardappelen te verbouwen. Wanneer ondanks alle voorzorgmaatregelen toch de
aardappelziekte op een moestuin wordt geconstateerd, dan zal het bestuur de tuinder
schriftelijk sommeren om per direct alle aardappelen (en eventueel tomaten) te rooien en
van het complex af te voeren.
Alle voorwaarden waaraan een tuinder moet voldoen om jaarlijks op de moestuin
aardappelen te mogen telen, staan vermeld op het aardappelcontract, dat men dan
verplicht is in te vullen en te ondertekenen. Ook moet er een pootplan (tekening op
ruitjespapier) worden gemaakt om de 4-jarige teeltwisseling te kunnen controleren.
Indien U komend tuinseizoen aardappels wilt gaan telen op Uw tuin, dan is het benodigde
aardappelcontract en het bijbehorend pootplan voor 2020 nu al te downloaden vanaf de
site van onze vereniging of er zijn sets op te halen in ons clubhuis.
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Afgelopen jaar waren veel ingediende pootplannen niet duidelijk getekend of waren niet
alle voorgaande jaren aangegeven. Hierdoor kon de controle door de Commissie Zaden &
Pootaardappelen niet altijd vlekkeloos worden uitgevoerd en moest om nieuwe duidelijke
tekeningen moest worden gevraagd.
Tot en met uiterlijk zaterdag 4 januari 2020 is het mogelijk om een aardappelcontract
met bijbehorend pootplan bij de commissie in te leveren!!
Om ergernis te voorkomen stellen wij voor dat U al ruim voor het einde van het jaar uw
aardappel-plannen op papier zet en bij de Commissie Zaden & Pootaardappelen inlevert.
Wij hebben de poot-gegevens van de afgelopen 4 jaren in ons archief en wij zijn bereid om
U te helpen om een duidelijk pootplan op te stellen.
De registratienummers (NAK-nummer) van de pootaardappelen worden door de
commissie op Uw pootplan ingevuld, wanneer U de bestelde pootaardappelen in ons
clubhuis komt ophalen.
Bestelt U zelf buiten de vereniging om Uw pootaardappelen, dan moet U het blauwe label
(of een fotokopie ervan) bij de commissie inleveren, zodat dit alsnog aan Uw pootplan kan
worden vast gehecht.
Commissie Zaden & Pootaardappelen
Jo van den Hoven
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Evenementen
Kort fotoverslag ledenbarbecue 2019
Zaterdag 24 augustus vond onze
traditionele ledenbarbecue plaats. Wat
hebben we een geluk gehad met het
prachtige weer! De opkomst was groot, zo’n
zeventig mensen waren aanwezig om weer
van het door Rob Brederode en Ruud
Jansen perfect gebakken vlees te genieten.

Ook waren er overheerlijke salades door Nel en Ton van Dijk verzorgd en waren de tafels
versierd met prachtige bloemstukken van Bertus Hooijer. Nel en Bertus kregen van Rob
Brederode een fles wijn aangeboden wegens hun mooie bijdrage. De foto’s zijn gemaakt
door Bert Edens en Bart Plooij. Meer foto’s zijn te zien op de website van de vereniging.
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In gesprek met …
Veel mensen kennen Kees de Rijk. Als je nog
niet zolang lid bent, zal Kees je een tuin
aangeboden hebben. Heb je een zak
potgrond of tuinaarde nodig of een
kruiwagen zand dan ga je naar Kees. Met de
corvee kun je niet om Kees heen. Leuk om
hem verder te leren kennen. Daarom:
In gesprek met Kees de Rijk.
Ik fiets op een mooie dag in de huttenbouw
week helemaal naar het uiterste punt van
ons complex. Daar aan het einde van het
Erwtenpad ligt de tuin van Kees. De
huttenbouwweek is een week waarin
kinderen van 4 tot en met 14 jaar neer eigen
inzicht een hut mogen bouwen.
“ Ja, de huttenbouw heeft mijn hart. Iets meer dan een kwart eeuw ben ik betrokken
geweest bij de huttenbouw. Ik ben bestuurslid geweest en heb allerlei voorkomende
werkzaamheden verricht. Het is echt leuk om de kinderen bezig te zien en te zien dat ze
genieten. Daar doe je het voor! Ik ben met het werk gestopt toen het slechter ging met mijn
vrouw. Zij heeft helaas een beperkte longfunctie. Wij wandelen vaak samen ’s middags. Hele
einden. Het is goed voor mijn vrouw om buiten te zijn. Vanmiddag gaan we kijken bij de
huttenbouw. Ik kan het niet laten! Overigens gaat het de laatste tijd beter met mijn vrouw.”
Hopelijk blijft de gezondheid van je vrouw vooruitgaan. Kees laat mij de sloot naast zijn tuin
zien.
“De sloot is zo’n anderhalve meter smaller geworden en je ziet ook aan de kant van de tuin
grond boven het water uitsteken. Dit komt door de voorbelasting van de toekomstige
ontsluitingsweg voor de wijk Burggooi. De weg komt vlak langs ons complex te lopen. Er is
wel een stalen damwand geslagen, maar ik denk dat die gaandeweg richting ons complex
verschuift. Ik denk verder dat er grond onder de damwand door gaat. Als de grond
voldoende is ingeklonken, wordt de weg weer op maaiveldhoogte gebracht. Dan zal het
probleem wel over zijn. We houden een en ander goed in de gaten.”
Kees welke taken heb je zoal als bestuurslid van onze vereniging?
“Ik doe de ledenadministratie, de uitgifte en inname van tuinen, het beheer van de
gereedschappen van de vereniging en de verkoop van materialen aan onze leden. Verder
spring ik bij waar dat nodig is.”
Heeft de pas van kracht geworden nieuwe privacy wetgeving veel gevolgen voor onze
vereniging?
“Ik beheer de persoonsgegevens van de leden van onze vereniging. Wij gaan daar als
bestuur zeer zorgvuldig mee om. Uiteraard houden wij ons aan de wet. Wil een lid
persoonsgegevens hebben van een ander lid dan geef ik of een ander bestuurslid die niet.
P a g i n a | 15
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Als ik vind dat het echt nodig of dringend is dan doen wij dit wel, maar uiteraard pas nadat
het lid waarvan de gegevens gevraagd zijn daar toestemming voor heeft gegeven.“
Kees, wil je wat vertellen over hoe het gaat met de uitgifte van tuinen?
“Het gaat heel goed, er is sprake van een positieve tendens. Begin 2018 hadden we nog 19
lege tuinen, vandaag hebben we nog maar twee lege tuinen. Ik heb nog twee mensen op de
wachtlijst staan, maar de twee lege tuinen zijn niet geschikt voor hen. Zij willen namelijk
een tuin met een kas en een schuur. Begin 2018 was er nog onzekerheid rond de uitbreiding
van Archeon en de verlenging van ons huurcontract met de gemeente. Deze onzekerheid is
voorbij. Ik denk dat dit de reden is van de positieve tendens. Ik luister goed naar mensen die
een tuin willen hebben, pols hun wensen en geef ze advies om teleurstelling voor te zijn.
Niemand is er bij gebaat – ook de vereniging niet – dat na een enthousiast begin de tuin er
na een tijdje niet meer uitziet. Ik merk dat er de laatste tijd veel jonge gezinnen komen met
kinderen. Zij hebben vaak geen of een kleine tuin thuis en willen graag ruimte en rust. De
tuin vervult dan ook een recreatieve functie. Mensen willen ook graag gezonde eigen
groente hebben.”
Waar let je op bij de inname van tuinen?
“Een tuin dient zwart en leeg opgeleverd te worden. In de praktijk kunnen bepaalde planten,
struiken of bomen blijven staan als de nieuwe tuinder daar geen bezwaar tegen heeft.
Kassen en huisjes worden ook bijna altijd overgenomen door de nieuwe tuinder. In een
enkel geval worden ze door een ander tuinder gekocht en dan verplaatst. Mocht de
vertrekkende tuinder de tuin niet kunnen opruimen door gezondheidsproblemen dan wordt
hij of zij geholpen. In de praktijk verloopt dit vrijwel altijd goed. Ik vind het ook mooi dat
binnen onze vereniging mensen elkaar helpen. Samen sta je sterk!”
Gaan oudere tuinders wel eens naar een kleinere tuin?
“Dit gebeurt regelmatig. Het gaat dan vaak om maatwerk. Momenteel speelt dit ook bij een
lid. Wij kijken dan hoe we de tuin kunnen opsplitsen in twee tuinen zodanig dat de oudere
tuinder zijn schuurtje en kas kan blijven gebruiken binnen de bestaande regelgeving.
Meestal komen we daar goed uit. De rest van de oude tuin kunnen we dan bijvoorbeeld aan
een beginnende tuinder verhuren.”
Word er veel materiaal gekocht door de leden?
“De verkoop loopt goed. Het is makkelijk voor de leden en de prijzen zijn gunstig, hoor ik.
Eventuele korting bij de inkoop komt geheel ten gunste van de koper. De vereniging verdient
dus niets aan de verkoop. Sinds kort zijn er ook enkele kruiwagens met twee wielen te koop.
Ze kosten wel wat, maar als je daarmee problemen aan je rug kunt voorkomen, zijn ze dat
wel waard.”
Kees vertelt mij dat hij 43 jaar bij Spanbeton heeft gewerkt als ijzervlechter. Volgens mij is
Kees het vlechten nog lang niet verleerd en vlecht hij door zijn rustige, dienstbare manier van
optreden aan de band tussen onze leden. Dat je daar nog maar lang mee mag doorgaan!
Kees, hartelijk dank voor dit gesprek.

Bert Drolenga
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Belevenissen van een tuinman…”Overal wilde bloemen”
Na een mooie zomer zijn we inmiddels volop in de herfst beland. Het
weer is wisselvallig, dagen met volop regen en lage temperaturen
wisselen zonnige en warme dagen af. Mijn ingezaaide wilde
bloemenmengsel heeft zich na een wat moeizame start volop
ontwikkeld en bloeit en groeit er lustig op los. Tussen de wilde
bloemen heb ik lage zonnebloemen en dahlia’s gezet, wat met name
voor de hommels en bijen in de zomer een grote trekpleister was. Ook
nu nog zie ik soms bijen en ook hommelkoninginnen volop profiteren
van de bloemenpracht. Vlinders hebben in de tweede helft van de zomer volop mijn tuin
bezocht. Met name de vlinderstruiken en het leverkruid zat vol met vlinders.
Wat mij ook is opgevallen, is dat er steeds
meer stroken langs wegen en akkers ingezaaid
worden met wilde bloemen. Zo was er op de
N207 naar Leimuiden aan beide kanten van de
weg een bloemenstrook zichtbaar, die nu voor
een groot deel is gemaaid en ook was de
middenberm van de Goudse Schouw en de
Australiëlaan vol bloemen gezet door de
gemeente. In de laatste straat bevatte de
middenberm een mengsel van wilde bloemen
en Allium bollen, wat een leuke
combinatie gaf. Goed bezig , gemeente Alphen aan den Rijn!

Waar ook goed gewerkt wordt is op onze tuin zelf. Langs verschillende randen van tuinen,
maar ok in de tuinen zelf verschenen dit jaar steeds meer vlinder- en bijenplanten, waarvan
een groot deel wilde planten bevatte. Ook de oproep om de moestuinen niet heel netjes
strak (en kaal) te houden kan ik waarderen. Ik doe daar al jaren aan, maar soms groeit e.e.a.
me nog weleens boven het hoofd, wat me dan op een opmerking van de schouwcommissie
komt te staan.
Ik ben benieuwd hoeveel onze imker heeft kunnen profiteren van alle bloemenpracht.
Ruud Schaft
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Het is mogelijk om de volgende materialen via de
Tuinvereniging te kopen:
Materiaal

Eenheid

Euro

Koemest korrels
Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Lavameel
Potgrond
Potgrond
Kalkkorrels
Kalkpoeder
Golfplaten
Zand
Patentcali
12-10-18
Drainage
Regenton klein
Regenton Groot
Bio Tuingrond
Bio Tuingrond
Drainage
Houten palen

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
Per stuk
40 liter
5 x 40 liter
Per meter
1,60 x 6cm

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
5,00
10,00
3,50
15,00
1,25
3,50
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Supervoeding van eigen bodem
Vandaag ga ik wildplukwandelen bij de Wijktuin de Alphense Wetering, spannend! Carla
Glorie van de ecologische tuinvereniging Velt, organiseert dit. Terwijl ik er naar toe wandel
denk ik aan wat ik gelezen hebt in het boek “Eetbare wilde planten” van Marion de Kort.
“ Ooit leefde de mens als verzamelaar en jager in evenwicht met de natuur. De omvang van
de stam was in afstemming met het voedselaanbod. Van verzamelaars en jagers
evolueerden we naar agrariërs (boeren). Grond werd ontgonnen, akkertjes aangelegd en
vee in afrasteringen bijeengehouden. Met de industrialisatie ontstond steeds grootschaliger
akkerbouw en veeteelt. Bio-industrie en monocultuur (uitgestrekte stukken grond met één
soort gewas) kwamen op. Hele landschappen veranderden in eentonige vlakten waarbij de
diversiteit van flora en fauna verdween. Dit had en heeft nog altijd een enorme impact op
de ecologische evenwichten.”

Het hek is al open van de Wijktuin en ik word hartelijk ontvangen door Carla. We drinken
thee van zelf geplukte kruiden en krijgen uitleg over eetbare wilde planten. Hoe herken je
ze, dat is op zich al een studie. Gelukkig zijn daar goede handzame boeken voor die je
makkelijk mee kunt nemen als je op pad gaat. Er is ook een lijst van planten die je niet mag
plukken, de beschermde soorten, sommige soorten zijn giftig en dat moet je wel weten.
Ook is het beslist niet de bedoeling dat je alles leeg gaat plukken.
Wat kun je ermee? Behalve de praktische kant hiervan, is het zo dat wilde planten nog
zoveel beschermende voedingsstoffen bevatten die helaas verdwenen zijn uit ons reguliere
voedsel. Zelfs in de groente van de groenteboer ontbreken deze stoffen. De beste keuze die
je kunt maken is biologische groente en kruiden, aangevuld met eetbare wilde planten.
Supervoeding! Als we door de Wijktuin lopen, zien en proeven we allerlei eetbare wilde
planten, we krijgen tips wat je ermee kunt doen en wat je ervan kunt maken. Tijdens de
plukthee pauze krijgen we een cracker met zelfgemaakte pesto van wilde planten, walnoten
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en knoflook, mmm… heerlijk! Hondsdraf groeit vaak naast brandnetels. Als je je prikt aan
de brandnetel kun je je huid kalmeren met een gekneusd blad van de hondsdraf. Je kunt
ook een paar blaadjes hondsdraf, vogelmuur of zevenblad snipperen en mengen in een
salade, heel gezond. Als ik later op eigen houtje het Zegerslootgebied in trek om te
wildplukken, kom ik er achter dat ik het zonde vind om te plukken, er is al zo weinig! Het
blijft dus bij ontdekken en ook dat is verrassend: wilde cichorei, perzikkruid,
boerenwormkruid, etc. Ik neem wel wat verse scheuten mee van de vele brandnetels die er
staan, om soep van te maken. Ook besluit ik om diverse wilde planten aan te schaffen voor
mijn moestuin, goed voor de diversiteit en je kunt er makkelijker van oogsten zonder de
natuur kaal te plukken. Door de uitgebloeide planten te mulchen krijg je dan weer een hele
gezonde bodem, een aanrader!
Waar koop je wilde planten en/of zaden:
www.bolster.nl
www.vreeken.nl
www.schoutenskruiden.nl

www.deheliant.nl
www.debolderik.net

Nelleke Dorsman
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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.

In de Riethoorn van april dit jaar heb ik u attent
gemaakt op de muismeloen. Inmiddels kan ik deze in
overvloed oogsten, maar de aanloop was niet
eenvoudig. De plantjes die ik in potjes heb
opgekweekt oogden vrij fragiel, niet zo robuust als
een komkommer- of meloenstek. Na uitplanten in de
tuin heeft de helft het niet gered in het warme
voorjaar, ondanks veelvuldig water geven. Daarna
heb ik het restant zaden in de tuin gezaaid tegen een
gaasraster aan. Na enkele weken kwamen ze op en
in de zomer hebben ze het hele hekwerk
‘overwoekerd’. De oogst is nu enorm.

Muismeloen

De vrucht lijkt op een kleine meloen, vanwege de
patronen in de schil. De schil is wat knapperig, daar
moet je van houden, en de smaak is verfrissend met
een licht citroenzuurtje. Prima om mee in een salade
te experimenteren.

Ook bij Gamma heb ik dit jaar een schap
aangetroffen met knollen, wortelstokken en
bollen. Onder het credo “Kweek je eigen
groente” biedt leverancier Florex in het schap
diverse uiensoorten, knoflook, rabarber,
aardbeien en asperges aan. In grond stoppen en
water geven …
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G E S I G N A L E E R D !!!
Exotische veelvraten
Iets heel anders betreft een waarschuwing voor exoten in de agrarische vakpers. Heb je de
buxusmot gehad, komen nu de Zuidelijke Groene Stinkwants en de Aziatische
bruingemarmerde schildwants onze oogsten opeten.

De Zuidelijke Groene Stinkwants (Nezara viridula) legt eitjes op het blad van paprika en
komkommers. Volgens BioBest werd de wants nog slechts enkele jaren geleden in een enkel
bedrijf gesignaleerd aan het einde van de zomer. Maar deze wants blijkt steeds eerder in
het seizoen actief te worden. Bij een aantal bedrijven in omgeving Westland is de Nezara al
gesignaleerd.
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“Enkele jaren geleden dook er een nieuwe plaag op in Nederlandse en Belgische
vruchtgroentekwekerijen. Vooral paprikatelers melden sindsdien met enige regelmaat
schade aan vruchten en plantkoppen, veroorzaakt door de zuidelijke groene stinkwants
(Nezara viridula). Entomoloog Gerben Messelink van Wageningen University & Research
roept op tot alertheid, want de wants is lastig te bestrijden.” (Bron: www.onderglas.nl).
Volgens entomoloog Messelink schuift het leefgebied van veel planten- en diersoorten als
gevolg van klimaatverandering in noordelijke richting op. Tot voor kort onbekende plagen
zoals de wantsen Necidiocoris en Nezara, kunnen zich hierdoor bij ons in warmere perioden
eenvoudiger vestigen en handhaven. “Zowel de volwassen als jonge wantsen richten schade
aan met hun zuigende monddelen. Zij hebben een voorkeur voor jonge plantdelen, zoals
vruchten en groeiende scheuten. Het giftige speeksel dat zij ter plekke achterlaten kan
leiden tot necrose en de zuigwondjes vormen invalspoorten voor schimmels en virussen.
Aangeprikte scheuten en plantenkoppen kunnen verwelken.” Volgens de entomoloog zijn
er nog geen specifieke biologische bestrijders op de markt. De beste remedie tegen de plaag
is volgens hem goed scouten en aangetroffen exemplaren handmatig verwijderen.
De Aziatische bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha halys) heeft in Zuid-Europa en
in Frankrijk en Duitsland al voor veel schade in de appel- en perenteelt gezorgd. Volgens het
AD is de wants in 2007 in Europa voor het eerst in Zwitserland gezien. Daarna ging de
uitbreiding snel. “In Italië groeide de soort in vier jaar tijd uit tot een belangrijke pestsoort
voor de landbouw. In Noord-Amerika, waar de soort ook ingeburgerd is, veroorzaakte de
wants in 2010 37 miljoen dollar schade in de appelteelt.”
De Aziatische bruingemarmerde schildwants is niet kieskeurig en eet veel verschillende
soorten planten, zoals appels, abrikozen, peren, kersen, maïs, druiven, perziken, paprika’s,
tomaten en sojabonen. “Ze doorboren de planten om hun voedsel te krijgen. Dat zorgt voor
het verlies van vocht bij planten, waardoor de zaden kunnen vervormen, de zaden en
vruchten verloren kunnen gaan. Ook kan dat ervoor zorgen dat de vruchten minder
makkelijk rijpen. Ook kunnen de planten kwetsbaarder worden voor ziekten. Het speeksel
van de wants zorgt voor rotting van het oppervlak van de vrucht.”
Volgens Wageningen University werd deze schildwants tot najaar 2018 in Nederland alleen
in Limburg waargenomen. In het voorjaar van 2019 zijn de eerste exemplaren in Utrecht en
Amsterdam gevonden. De verwachting is daarom dat het een kwestie van tijd is voordat de
Aziatische bruingemarmerde schildwants in heel Nederland aanwezig is.
Mogelijk kunnen biologische bestrijders als sluipwespen en roofinsecten in de toekomst
ingezet worden. Vooralsnog raden wij iedereen op ons complex met fruitbomen en
paprika’s aan volgend jaar alert te zijn. Op internet zijn diverse foto’s van aangetast fruit te
vinden zodat u ze kan herkennen.
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je als tuinder een bevoorrecht mens bent
je een groot deel van het jaar je eigen gekweekte smakelijke en verse groente en fruit
kunt eten
je vaak ook nog anderen blij kunt maken met je gekweekte producten
het soms inspannende werk op de tuin ontspannend werkt en gezondheidsbevorderend is
veel mensen biologisch geteeld voedsel belangrijk vinden
hier zich veel mensen onder bevinden die zelf geen tuin hebben of geen tijd hebben
om hun eigen groente of fruit te telen
er tegenwoordig mooie initiatieven zijn om samen duurzaam voedsel te produceren
één van deze initiatieven de Herenboerenbeweging is
er momenteel een onderzoek gaande is om een Herenboerderij te starten in het
Groene Hart
kort gezegd een Herenboerderij een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief
gemengd bedrijf is. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel
voort. De leden leggen geld in, nemen een boer in dienst en mogen wekelijks groente,
fruit, eieren, vlees en aardappels halen: duurzaam en betaalbaar voedsel
u alles over de Herenboerenbeweging kunt lezen op: https://www.herenboeren.nl/
er steeds meer zogenaamde voedselbossen worden aangelegd
een voedselbos een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen
en struiken) is met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit,
(ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog.
Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig
je veel over voedselbossen kunt lezen op:
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossiervoedselbossen.htm

Bert Drolenga
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