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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
Onze vereniging heeft verschillende doelstellingen. U kunt die lezen in de statuten. Een
belangrijke doelstelling is het bevorderen van natuurlijk tuinieren. In de Riethoorn wordt
regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteed. Natuurlijk tuinieren met elkaar op de
algemene gedeelten van ons complex. Wat is er dit tuinjaar veel ten goede veranderd op dit
gebied! Prachtig om te zien en van te genieten. Individueel op je eigen tuin. Er zijn op ons
complex verschillende tuinen waarop natuurlijk getuinierd wordt. Mooi om te zien! Ik
verwacht dat het aantal zal toenemen in de toekomst. Wie wil er nu niet een grote
biodiversiteit? Natuurlijk tuinieren betekent meer dan zo min mogelijk gif of kunstmest
gebruiken in de tuin. Wie natuurlijk tuiniert heeft zijn tuin zo ingericht dat deze een grote
aantrekkingskracht uitoefent op dieren. In een natuurlijk aangelegde en onderhouden tuin
zal vanzelf een grote biodiversiteit ontstaan. Dieren komen er naar toe en blijven er graag
voor langere tijd, ook om zich voort te planten. Wie natuurlijk tuiniert houdt bij het
onderhoud van zijn tuin rekening met de eisen en wensen van planten en dieren en laat de
natuurlijke processen zoveel mogelijk de vrije loop.
De mooie catalogus van Garant Zaden is al enige tijd geleden bij u bezorgd. De bestellijsten
mogen ingevuld en ingeleverd worden. Net als de aardappelcontracten. Vergeet u dat
vooral niet te doen! De uiterlijke inleverdatum is 4 januari 2020.
In dit nummer vindt u de uw vertrouwde artikelen en ook het verslag van de
schouwcommissie over 2019.
Dit nummer komt vlak voor Kerst uit. Remon heeft dan ook voor een “Kerstopmaak”
gezorgd. Wij wensen u veel leesplezier toe.
Goede kerstdagen en een nieuw jaar met veel groeimogelijkheden gewenst.
Namens de redactie,
Bert Drolenga

Inleveren kopij voor de Riethoorn van april 2020
voor
10 maart 2020
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
06-14750819
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
Teamleiders

Rob Brederode
Henk van Iperen
Rob Mulder
Rob Oostweegel
Alex Overgaag
Cees Pont
Jurgen Redelijkheid
Kees de Rijk
Dennis Tatje
Oscar Widdershoven
Jan Zwanenburg

Terreinbeheer
sectie A

Vincent Willers
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Cl.03
Di.11
Cl.07
As.19
Di.04
Br.11
Er.17
Er.20
As.09
As.13
Bi.14
Sectie
A.37

06-24805047
(na 19:00 uur)
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Taxatiecommissie

Redactiecommissie

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

Di.14
Di.15
Er.13
Co.06
Cl.06
Co.05
LZT

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl

Websitecommissie

Bart Plooij
Henk Voskuilen

As.18
Cl.02

website@tuinverenigingspoorzicht.nl

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
Clubgebouw
Jeanette van der Most
Alison van Rijn
Nely Vis-van den Berg
Matthea Zeilstra
Bart Plooij (voorzitter)
Groenvoorziening
John Bontje
Sjaak Bontje

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

Diverse werkzaamheden
Bert Edens
Ruud Ferwerda
Piet van der Lede
Jan van Niekerk
Jos Pels
Karl Pieterse
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Onderhoud / maaien Coniferen-, Druiven- en
Erwtenpad
Electra werkzaamheden
Onderhoud parkeerplaats
Diverse werkzaamheden
Onderhoud hoofdpad en vlindertuin
Onderhoud / maaien Clematispad

Bi.07
Br.04
As.01
Br.03
Br.09
Cl.24
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Marcel Pels
Marcello Scheltinga
Wouter Spek
Inge van Valen
Ton Zevenhoven

Onderhoud / heg Asterpad
Maaien Aster- en Bramenpad
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden
Diverse werkzaamheden

LZT
As.05
Dr.05
Bi.05
Br.21

Correspondentieadres
Tuinvereniging Spoorzicht
Venezuelastraat 48
2408 MB Alphen aan den Rijn

Agenda 2020
Vergaderingen
4
3
7
23
5
2

Februari
Maart
April
April
Mei
Juni

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Alg. Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

7
1
6
3
17
1

Juli
September
Oktober
November
November
December

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Commissievergadering
Bestuursvergadering

Schouwdata
Voorjaar 2020:
 23 maart t/m 29 maart 2020



4 mei t/m 10 mei 2020

Najaar 2019:
 7 september t/m 13 september 2020



19 oktober t/m 25 oktober 2020
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Evenementen
5
12
9
18
14
11
27
22
10
8
24
12
10
19

Januari
Maart
April
April
Mei
Juni
Juni
Augustus
September
Oktober
Oktober
November
December
December
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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
Wat te doen met een pompoen
Klaverjassen en sjoelen
Kerstklaverjassen en sjoelen
Kerststukjes maken en sluiting seizoen
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Van de Voorzitter
Wat een goede zomer. Nu is het najaar met dagen dat erg veel water
valt. De winter staat voor de deur. Als u dit nummer van de Riethoorn
leest, is de winter al begonnen. We kijken uit naar het nieuwe
tuinseizoen. Voor een tuinder of tuinierster is één ding zeker:
tuinieren is een virus waar je niet van afkomt. Je hebt namelijk een
hobby die geen jaar hetzelfde is. Je komt altijd weer nieuwe
verrassingen tegen in welk jaargetijde ook. We staan elk nieuw jaar
weer te trappelen om onze hobby uit te oefenen. De winter is een
mooie tijd om eens goed na te denken wat ga ik doen begin volgend
jaar: ga ik een nieuw teeltplan maken?, welke zaden ga ik kopen?, ga
ik mijn tuin anders indelen?, welke meststoffen ga ik toedienen? Je hobby blijft zo altijd
actueel. Ik wens iedereen heel veel succes in het komende jaar.
Ik heb een kritische noot. Elk jaar wordt er twee keer geschouwd. De eerste schouw gaat
meestal goed. Het resultaat van de tweede is het helaas een stuk minder: van de 187 tuinen
zijn 45 tuinen niet op orde. Dit vind ik heel jammer, laten we met elkaar af spreken dat dit
volgend jaar niet meer gebeurt. Als iemand door ”tijdelijke omstandigheden” zijn tuin niet
bij kan houden, geef dit dan door aan de terreinbeheerders Kees en Rob. We vinden dan
altijd wel een passende oplossing.
Hierbij bedank ik alle bestuursleden, vrijwilligers en iedereen die corvee heeft gedaan voor
jullie inzet voor onze vereniging. Zonder jullie inzet zou de vereniging niet zo goed draaien
en zou ons complex er niet zo goed uitzien!
Ik wens u, ook namens het gehele bestuur, fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling
toe.
Ik wens u een mooi najaar toe.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
Evaluatie complex 2019
Dinsdagmiddag 3 december hebben we een bestuursvergadering gehouden en daarin was
een agendapunt “Evaluatie complex 2019”. Het bestuur vindt dat er dit jaar veel is gebeurd
op het complex.
Het Asterpad is verfraaid met een kruidentuin, een kwekerij en er staan vier kweekbakken
voor mensen die moeilijk ter been zijn. De opslag hekken beginnen al mooi groen te worden.
Langs de beschoeiing van het parkeerterrein zijn struiken geplant, als die gaan groeien dan
krijgen we een mooi aangezicht vanaf de weg. Het hoofdpad is door de Gemeente
gedeeltelijk opnieuw geasfalteerd en waar nodig opgehoogd. De open stroken grond langs
het hoofdpad, bij de sloten, zijn vol gezet met struiken en planten. Vorige week zijn er heel
veel bloembollen geplant. Wat zal dat komend voorjaar mooi zijn! De bijen en vlinders
worden er ook blij van. Bij het Dillepad is een doolhofje gemaakt op een moeilijk te verhuren
tuin.
Corvee, financiën
De corveediensten, op zaterdagochtend, onder leiding van de teamleiders verlopen goed.
De vele vrijwilligers verrichten goed werk. De penningmeester vertelde dat we er financieel
goed voor staan. De tuinverhuur loopt goed, er zijn veel minder tuinen leeg dan vorig jaar.
De tuinders met fysieke of andere problemen weten het bestuur ook te vinden en zijn door
de medetuinders geholpen met de klussen op de tuin.
Het bestuur is tevreden met de door u allen behaalde resultaten, we hopen dat u ook
tevreden bent.
Oproepen
Op mijn oproep of er iemand beschikbaar is voor een bestuursfunctie, is helaas nog niet
gereageerd. Wij hopen dat er leden zijn die ons willen helpen met het besturen van onze
vereniging. Wie weet, misschien is het iets voor u.
Ook is er nog niet gereageerd op de oproep of er leden in de Clubhuis/evenementencommissie willen plaatsnemen.
Namens het bestuur wens ik u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris
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Verslag van de schouwcommissie van 2019
Zoals gebruikelijk wordt er aan het einde van elk tuinseizoen een verslag gemaakt over de
ervaringen van de schouwcommissie tijdens de schouw in het voorjaar en het najaar.
Maar voordat ik hierover schrijf, moet ik even iets kwijt waarover ik mij gedurende dit
tuinseizoen uitermate heb verbaasd.
Zoals via alle media regelmatig wordt bericht, is het tegenwoordig de normaalste zaak van
de wereld, dat men zich heel agressief gedraagt, wanneer men het ergens niet mee eens is.
Dit gedrag kwam op ons tuincomplex in het verleden gelukkig zeer sporadisch voor, maar
nu schijnt het ook een normale manier van communiceren te worden.
Enkele tuinders die via een schouwrapport erop werden gewezen, dat er op hun tuin het
één en ander niet volgens de regels van ons tuinreglement was uitgevoerd, hebben hun
ongenoegen daarover aan leden van de schouwcommissie op zeer agressieve wijze duidelijk
gemaakt. Opvallend is wel dat het tuinders zijn die al heel wat jaren lid zijn en denken dat
ze boven alle regels staan. Ik vind dit echt niet acceptabel en ik hoop dat iedereen elkaar
erop aan gaat spreken, wanneer hij zulk gedrag ervaart.
Zo, nu ben ik genoeg moraliserend bezig geweest en ga ik verder met de ervaringen tijdens
de schouwen van dit tuinseizoen.
Er zijn dit seizoen meer tuinen dan vorige jaren, die voor een herschouw in aanmerking
komen, maar daar is een goede reden voor. Het bestuur heeft aan de schouwcommissie
gevraagd om met ingang van dit tuinseizoen ook rapport uit te brengen van kassen en
tuinhuisjes, die extra aandacht verdienen omdat de staat van onderhoud slecht is.
Daarnaast is het bemoedigend om te constateren, dat punten die in voorgaande jaren
steeds negatief in de aandacht kwamen (zoals het onderhoud van sloot en schoeiing) nu
nog maar weinig op de rapporten voorkomen.
Als extra aandachtspunt voor het afgelopen seizoen stonden de openbare paden (en de
ruimte er omheen) op onze lijst. Dit punt geeft toch nog wel de meeste problemen, want
in de 50cm-zone naast het openbare pad wordt nog wel eens foutief geplant, zodat deze
strook te hoog en te breed uitgroeit. Planten zoals bramen en frambozen met houtige
takken en veel doornen, worden niet juist gesnoeid en groeien te breed en te hoog. Voor
transport met karren en de doorgang bij een eventuele calamiteit (ambulance) mag deze
strook alleen laag worden beplant en niet overgroeien op het openbare pad. Ook moet
aandacht worden besteed aan de tegels van het openbare pad voor uw moestuin, zodat en
geen brede kieren tussen de tegels ontstaan. Dit jaar zijn hierdoor al verschillende fietsers
ten val gekomen.
Bij extra controle van de erfafscheidingen is gebleken, dat er vaak palen zijn afgebroken en
ook dat er in sommige gevallen bouwsels (zoals broeibakken, compostbakken of
gereedschapskisten) veel te dicht tegen de erfafscheiding staan. Om U hierbij te helpen
staan hieronder nogmaals de afmetingen waaraan een tuinder zich zal moeten houden:
- Minimaal 50 cm afstand tussen de erfafscheiding en bouwsels (maximale hoogte 70
cm) – bijv. compost- en broeibakken.
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-

Gazons moeten altijd minimaal op een afstand van 30 cm van de erfafscheiding zijn
aangelegd.
Een kas of schuurtje moet minimaal 1,5 meter van de erfafscheiding zijn geplaatst.
Groenaanplant langs de erfafscheiding mag nooit hoger worden dan 1,5 meter en
breder dan 60 cm en moet ook minimaal 0,5 meter uit de perceelgrens zijn
aangeplant. Dit geldt ook voor de teelt van zonnebloemen!

Wat dit seizoen ook opviel, was het feit dat enkele tuinders rond hun tuinhuisje oude
bouwmaterialen opstapelen en deze niet tijdig afvoeren. Een aantal tuinders maakt rond
hun tuinhuisje (naast de ook aanwezige compostbakken) zelfs extra bergen met onkruid.
Voer dit materiaal af en je tuin ziet er een stuk ruimer en schoner uit! Ook zaait het onkruid
niet uit naar naastgelegen tuinen en hebben je buren er geen last van.
Ook in het komende tuinseizoen zal de schouwcommissie weer aan alle reeds eerder
besproken punten aandacht besteden. Mocht U vragen hebben over wat er wel of niet mag
op Uw tuin, neem dan gerust contact op met het bestuur of de schouwcommissie.
De schouwcommissie wenst U een gezond en een vruchtbaar tuinseizoen 2020.
Namens de schouwcommissie,
Jo van den Hoven
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Evenementen
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Wat te doen met een pompoen
Zaterdagmiddag 26 oktober was er een supergezellige “Wat te doen met een pompoen?”
activiteit in ’t Stekkie. Nou er is genoeg te doen met een pompoen, haha!
Het pompoenenteam heeft vooraf al mooie decoraties gemaakt op het plein bij ‘t Stekkie
om alvast in de stemming te komen. Het team heeft ook binnen sfeerverhogende
versieringen opgehangen.
Onze jongere tuinders hebben de meest knappe gezichten uitgesneden uit de pompoenen
en ook de andere tuinders hebben veel creativiteit getoond bij het maken van de mooiste
tafelstukken. Natuurlijk alles onder het genot van een drankje en huisgemaakte pompoen
passioncake gevolgd door eveneens zelfgemaakte heerlijke pompoensoep.
Er was ook een ”raad het gewicht pompoen“ waar iedereen een gokje kon wagen wat deze
zou wegen. Hierbij liepen de geschatte gewichten nogal uiteen tot een maximum gewicht
van wel 60 kilo. De prijspompoen woog uiteindelijk ruim 17 kilo en de tuinder die er erg
dicht in de buurt was, had een leuke prijs.
Volgens de traditie heeft onze huisfotograaf dit weer op de gevoelige plaat vastgelegd.
Kortom een zeer geslaagde middag met een mooie opkomst.
Inge van Valen
Noot redactie: Het pompoenenteam hartelijk dank voor het organiseren van deze middag!
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In gesprek met …
Als je het hoofdpad opkomt zie je gelijk
veel moois. Links ons clubhuis ’t Stekkie
met veel groen erom heen. En rechts?
Een prachtige tuin! Veel mensen zullen
de tuinders Jan en Henny van den Berg
kennen, in ieder geval van gezicht. Leuk
om verder met hen kennis te maken.
Daarom:
In gesprek met Jan en Henny van den
Berg

Ik ontmoet Jan en Henny begin november op hun tuin. Het is voor het eerst sinds enige tijd
weer een stralende dag. Jan en Henny genieten nog van hun lunch.
“ Ja, we hebben het erg naar ons zin op de tuin. We zijn er daarom ook regelmatig. In de
blokhut hebben we een gasstel, zodat we koffie kunnen zetten, iets kunnen opwarmen of
koken. We doen ons middagdutje ook wel eens op de tuin. Vroeger kon dat onopgemerkt,
omdat er een aantal schuttingen stonden. Toen de regelgeving veranderde, hebben we de
schuttingen afgebroken.”
Ben je op een boerderij opgegroeid, Jan?
“Ja, ik ben opgegroeid op een boerderij in de Prins Alexanderpolder. Deze polder ligt bij de
rivier de Rotte ten noordoosten van Rotterdam, vlakbij het buurtschap Terbregge. Toen ik
wat ouder was, had ik een kasje op de boerderij en heb ik tuinieren geleerd. Op de boerderij
was geen toekomst voor mij. Mijn vader zei dat ik een cursus inseminatie rundvee moest
gaan volgen. Ik ben zodoende terecht gekomen op het Centraal Diergeneeskundig Instituut,
in de volksmond het “honden en katten instituut” genoemd. Toen ik net met Henny was
getrouwd, ben ik begonnen met een avondstudie voor analist. Dat betekende hard werken.
Overdag je gewone werk en ’s avonds naar school. Ik maakte nogal wat overuren, die kon ik
opnemen in vrije tijd. Ik kon daardoor ook de nodige aandacht besteden aan ons gezin. “Ja”,
zegt Henny: “Jan is altijd erg betrokken geweest bij ons gezin.” Jan vertelt trots dat zijn
oudste zoon ook analist is. Zij kunnen daar samen goed over uitwisselen en Jan vindt dat er
niet zoveel is veranderd.”
Hoe zijn jullie bij onze vereniging terecht gekomen?
“Vroeger hadden wij een caravan en later een zomerhuisje. We hoorden van iemand over
de vereniging en we zijn gaan kijken. We kregen een optie op een stukje bij de weg waar
nog schapen liepen. Gelukkig voor ons kwam onze huidige tuin vrij en die huren wij sinds
2008. We hebben een mooie blokhut laten plaatsen, waar we veel plezier van hebben. In
het begin hadden we een groot grasveld, waar de kleinkinderen prachtig op gespeeld
hebben. Voor ons was dit ook makkelijk, want dan hoefden we niet zo veel na te denken
over wat er allemaal in de tuin moest. In het begin hebben we een aantal fruitbomen
gekregen, die nu naast de sloot staan. Peer, appel en pruim. Langs het hek bij het hoofdpad
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heeft Jan later een hele rij fruitbomen geplant. Deze fruitbomen hadden in een koelcel
gestaan. In oktober gingen ze bloeien met als gevolg dat er het eerste jaar geen oogst was.
Achteraf bleek dat ik de bloesem eraf had moeten knippen. Een deel van het grasveld heb
ik later weggehaald. Een jaar aardappels gehad en daarna pompoenen en courgettes op dat
stuk. Dit jaar had ik veel bloemen en veel slakken!”.
Wat is jullie taakverdeling op de tuin?
“Henny vertelt: ik zoek uit wat we allemaal in de tuin zetten, ik koop de zaden en thuis
kweek ik de plantjes op. We hebben namelijk geen kas op de tuin. Jan is van de uitvoering.
Hij is echt een manusje van alles. Hij is erg sociaal en een vraagbaak voor veel mensen. Ja,
we zitten natuurlijk vooraan op het terrein en mensen zien Jan en vragen hem wat. Soms
denk ik met wie praat hij nu weer?”
Hoe was dit tuinjaar voor jullie?
“We hebben een buitengewone oogst gehad. We hebben veel
weggegeven. Het begon al met de zwarte bessen en later de
pruimen. We hebben veel sap gemaakt. We doen dat met een
stoom extractor (sappan). Zie de foto. De sappan bestaat uit drie
boven elkaar geplaatste pannen. De bovenste pan wordt gevuld
met fruit. De warmtebron verwarmt de onderste pan die gevuld
is met water, hierdoor ontstaat er stoomontwikkeling. De stoom
zorgt ervoor dat de cellen van het fruit heel actief worden en
tegen elkaar botsen. De celwanden gaan kapot waardoor het sap
met het stoomwater eruit sijpelt naar de middelste pan. Via een
sapslang vang je het sap op in een gesteriliseerde fles. De fles
dichten we af met een dop. Die kun je kopen bij de Hazelaar in de Aarhof. Mocht iemand
onze sappan een keer willen gebruiken dan mag dat.”
Wat vinden jullie van onze vereniging?
“Wij hebben het getroffen met onze buren rondom. We helpen elkaar waar mogelijk,
bijvoorbeeld met water geven en het afvoeren van afval. We genieten van de goede sfeer.
We mogen ook blij zijn met de penningmeesters van de afgelopen jaren. Het door hen
gevoerde financiële beleid heeft het toch maar mooi mogelijk gemaakt dat we nu zo’n mooi
clubgebouw hebben.”
Ben ik nog wat vergeten te vragen?
“Nou”, zegt Henny, ”de tuin is eigenlijk een never ending story. Het is geweldig een doel te
hebben om naar toe te gaan. Dat is voor ons echt de tuin! Ik heb het best wel druk en heb
ook wel eens stress, maar als ik op de tuin kom, valt alles weg.”
Jan en Henny, bedankt voor dit gesprek en geniet maar verder van elkaar en jullie mooie
tuin.
Bert Drolenga.
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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
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
1,60 x 6cm

15,00
3,00
11,00
13,50
3,50
15,00
10,00
7,00
3,50
3,00
1,00
1,00
1,25
5,00
10,00
3,50
15,00
3,50
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Landgoed Duivenvoorde
Op een zonnige herfstdag besluit ik te gaan wandelen op Landgoed Duivenvoorde te
Voorschoten. Het landgoed is een geliefde plek bij wandelaars en natuurliefhebbers. Je ziet
hier namelijk een bijzondere flora en fauna. Er zijn vele soorten vogels, waaronder de
ijsvogel en de groene specht, maar ook talloze dieren zoals eekhoorntjes en vleermuizen.
Je kunt hier zeldzame plantensoorten ontdekken waaronder de stinzenplanten die vooral
voorkomen op historische landgoederen.
In het midden van het landgoed staat het kasteel. Behalve het kasteel heeft ook de tuin van
Duivenvoorde de status van rijksmonument. Bijzonder is dat het landgoed nooit is verkocht
maar door vererving op andere geslachten is overgegaan. De geschiedenis hiervan gaat
terug tot in de 13e eeuw.

Heerlijk dwalen door de lanen en slingerpaden. Ik zie vele soorten bomen zoals
eikenbomen, essen en beukenbomen. Hier kun je in september volop beukennootjes
vinden, maar wel wat overlaten voor eekhoorntjes en muizen. Omdat beukennootjes
blauwzuur bevatten mag je er ook niet teveel van eten. Ook spot ik de bosanemoon,
bloedzuring en de rode kornoelje.
Op Duivenvoorde wordt actief geïmkerd, wat de bijenpopulatie in de directe omgeving ten
goede komt. Op dit moment worden er 12 bijenvolken gehouden. De bijenkasten bevinden
zich in de bloementuin die alleen op open dagen geopend is.
Er is ook een moestuin, De Leidse Tuin, gelegen naast de voormalige jachtopzienerswoning.
Wandelaars en bezoekers kunnen hier genieten van de prachtig aangelegde tuin met
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boomgaard, fruitbomen, kleurrijke bloembedden met o.a
kruidentuin.

eetbare bloemen en een

En dan is het tijd voor koffie! Daarvoor kun je terecht in de Hof van Duivenvoorde, gelegen
naast de ommuurde boomgaard. Ook kun je hier heerlijk ontbijten of lunchen. Er wordt
zoveel mogelijk gewerkt met verse streekproducten. Regelmatig zie je de kok naar buiten
lopen om verse kruiden te plukken in de kruidentuin. Naast de Hof van Duivenvoorde vind
je in het paviljoen de kasteel- en landgoedwinkel. Hier kun je producten kopen van het land
of museumartikelen.
Heb je zin in een winterwandeling of een rondleiding in het kasteel, houd dan de
activiteitenagenda in de gaten: www.kasteelduivenvoorde.nl
Tickets voor het landgoed kosten € 1,- p.p. en koop je in de automaat, iets voorbij het
parkeerterrein. Dit bewijs geeft ook toegang tot het naburige Koninklijk landgoed De
Horsten.
Voor 2020 wens ik jullie een mooi jaar toe vol groene inspiratie.
Nelleke Dorsman
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G E S I G N A L E E R D !!!
De rubriek Gesignaleerd brengt u verslag van de voor tuinieren gesignaleerde relevante
trends, nieuws en ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Deze keer is er minder
‘buitennieuws’ te melden.

Uienveredelaar De Groot en Slot verlegt focus vanwege klimaatverandering
Het Noord-Hollandse bedrijf De Groot en Slot is specialist in veredeling van uienrassen door
hybridisatie en wereldmarktleider in het ontwikkelen en produceren van uienzaad. Het
bedrijf heeft eigen proefvelden in verschillende delen van de wereld met uiteenlopende
daglengtes, om erachter te komen hoe nieuwe producten zich gedragen ‘in het veld’. Door
klimaatverandering en de maatregelen die dat tegen moeten gaan, is de focus van
uienveredelaars veranderd.
In een interview op www.nieuweoogst.nl vertelt Bas van den Hemel, manager breeding bij
De Groot en Slot, dat de aandacht verschoven is van opbrengst per hectare, naar aspecten
als duurzaamheid en een gezond eindproduct. De focus van uienveredelaars ligt volgens
hem nu meer op resistenties, wortelgestel, huidvastheid, hardheid en spruitrust. “De
opbrengst en dan met name de netto-opbrengst per hectare blijft daarbij nog steeds wel
belangrijk.”
De Groot en Slot en zaadfirma Bejo vertegenwoordigen wereldwijd 198 variëteiten in een
groot aantal uiensegmenten, meldt Van den Hemel. “Van alle rassen is inmiddels 85 procent
een hybride. Het streven is om dit geleidelijk uit te breiden naar 100 procent.”
Het veredelingsteam voor uien van beide zaadfirma's bestaat uit veertien veredelaars.
Daarvan werken er zes buiten Nederland. In maar liefst 34 landen worden
veredelingsproeven uitgevoerd. Voor de veredeling op kwaliteitsaspecten en sterke groei
eigenschappen wordt geselecteerd onder extreme omstandigheden. “Wij voeren
rassenproeven uit bij hoge ziektedruk, op droge of juist natte gronden en bij heet en ook
koud weer. Dan selecteren we op wortelstructuur, loofgroei, de dikte van de nekken, de
huidkwaliteit en de uniformiteit van de uien.” In een speciaal veredelingsprogramma voor
plantuien worden specifieke eigenschappen meegenomen, waaronder rassen met een
goede beworteling.
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G E S I G N A L E E R D !!!
Themapark De Westlandse Druif stopt helaas met activiteiten
Minder leuk nieuws dit jaar was dat Stichting De Westlandse Druif per 31 december stopt.
In een persbericht eind september heeft het bestuur van De Westlandse Druif de
beëindiging van de activiteiten aangekondigd. Op 31 december sluit het in Monster
gevestigde themapark voorgoed de deuren. Over de toekomst van het cultureel erfgoed
van de druif is het bestuur met diverse partijen in gesprek.
Onder grote dankzegging voor de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen
is het einde van de Monsterse druiventuin aangekondigd. Met vele vrijwilligers,
medewerkers en betrokkenen is de afgelopen 18 jaar gewerkt aan het kweken, proeven en
vertellen over de Westlandse Druif, die aan de basis stond van de Westlandse glastuinbouw.
Per 1 januari 2020 eindigen de activiteiten van Themapark De Westlandse Druif in Monster.
Het aantal vrijwilligers is in de afgelopen jaren afgenomen, mede vanwege toenemende
vergrijzing van het vrijwilligersbestand. Ook de opbrengst, de verhouding tussen de hoge
kwaliteitseisen en de stijgende kosten, van de Westlandse Druif kwam onder druk te staan.
Een toekomst in afgeslankte vorm bleek hierdoor geen mogelijkheid. Met diverse partijen
is het bestuur in gesprek om de toekomst van de druiventeelt te bestendigen, zodat een
deel van de activiteiten eventueel kan verhuizen naar een andere locatie.

De Westlandse Druif heeft gedurende vele jaren een mix geboden van cursussen voor
particuliere kwekers (snoeien, enten, krenten), een druivenkenniscentrum, een
mogelijkheid voor party’s, recepties en trouwerijen, educatie over de druiventeelt aan
schoolklassen, verkoop van lokale producten en verzorgde een mogelijkheid voor
biologische parasietenbestrijding voor particulieren. De oogst werd bij de Sligro als
streekproduct verkocht en ook in ziekenhuizen lag vaak een mandje originele Westlandse
druiven. Op het terrein staan nog enkele (opnieuw opgebouwde) oude Westlandse
muurkassen. Het themapark had haast een museale kwaliteit met alle soorten en rassen
kasdruiven die er geteeld werden. Het is jammer dat dit leuke en informatieve park de
deuren moet sluiten. Wij danken bedrijfsleider Ton Immerzeel van De Westlandse Druif
voor zijn inzet om deze Westlandse traditie in ere te houden.
(Westlandse druif.nl)
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er in ons land sprake is van een heuse stikstofcrisis
deze crisis ontstond toen eerder dit jaar de vergunningsaanvragen van naar schatting
18.000 bouw- en infrastructuurprojecten werden stilgelegd
de crisis ontstond door twee uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit PAS mocht volgens deze
uitspraak niet gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen die extra neerslag
van stikstofverbindingen in de Natura 2000-gebieden veroorzaakten
de milieuachtergrond van de crisis de stikstofproblematiek is die in de hele wereld
speelt, maar ook in sterke mate in Nederland. In Nederland wordt de bodem belast
door een zeer hoge toediening van stikstofverbindingen in de vorm van dierlijke mest.
Daarnaast worden stikstofoxiden (NOx) uitgestoten door verbrandingsmotoren, zoals
in motorvoertuigen en in de industrie. Menselijke activiteiten waarbij
stikstofverbindingen in grote hoeveelheden vrijkomen leiden tot problemen met de
ecosystemen op land, in water en in de zee
de benaming stikstofverbindingencrisis juister zou zijn dan stikstofcrisis. Stikstof (N₂) is
onschadelijk voor de mens en het milieu. De lucht die we inademen bevat circa 78%
stikstof.
het gaat bij de stikstofcrisis om het vrijkomen van verbindingen van stikstof, namelijk
ammoniak (NH3), nitraten, en om de verschillende stikstofoxiden, aangeduid met NOx
deze stoffen het meest geproduceerd worden in de landbouw (circa 45%) en verder
zo’n ruim 30% door de lucht uit het buitenland komt. De rest wordt veroorzaakt door
industrie, verkeer, zee- en luchtvaart en huishoudens.
stikstofverbindingen belangrijk zijn voor de groei van vele planten. Ze worden normaal
gesproken op natuurlijke wijze door middel van bodembacteriën, onder andere de
zogeheten stikstofwortelknolletjes, in de wortels van planten gemaakt
bij een stikstofgebrek veel soorten planten minder goed groeien en vaak gele bladeren
krijgen
in sommige natuurgebieden de bodem zeer arm is aan stikstof. In deze gebieden, zoals
heidevelden en duinen groeien dan ook planten die specifiek aan die lage
stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt, gaan
stikstof minnende planten de van nature voorkomende planten verdringen.
Diersoorten die van de van nature voorkomende planten leven, zoals bepaalde
insecten of rupsen, nemen daardoor in aantal af. Dit kan weer gevolgen hebben voor
de vogels en andere insecteneters. Te grote uitstoot van stikstofverbindingen heeft
dus negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.
onze regering er een heel grote klus aan heeft om deze stikstofcrisis op te lossen
wij als tuinders op kleine schaal kunnen helpen door geen kunstmest te gebruiken en
indien mogelijk met de fiets in plaats van de auto naar ons complex te gaan
Bert Drolenga
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