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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
De winter is voorbij. Nou ja, winter? De lente is aangebroken. Het begin van zowel de
astronomische (20 maart) als de meteorologische lente (1 maart) ligt al achter ons. Wat zal
de lente ons brengen? Vast wel lentekriebels. Zin om weer in de tuin te beginnen. Genieten
van alles wat uitloopt en gaat bloeien. De zon weer voelen op je huid. Genieten van het
gezang van de vogels en het gezoem van de insecten. Ik heb gelezen dat mensen die veel in
het “groen” verblijven veelal gelukkiger zijn dan zij die dat niet doen. Werken in het groen
doet daar nog een schepje bovenop. Bevoorrechte mensen, die tuinders!
De lente brengt veel werk met zich mee voor ons. Nelleke Dorsman geeft wat tips hoe je
tuinpersoneel werft. Zij heeft ook een artikel geschreven over de heemtuin in Nieuwkoop.
In dit nummer is veel aandacht voor insecten met name bijen. Zaterdag 18 en zondag 19
april vindt de derde Nationale Bijentelling plaats. In “Wist u dat…”kunt u er meer over lezen.
Telt u mee? De vereniging is eind vorig jaar toegetreden tot de Groene Cirkels en
Bijenlandschap. In “Van het bestuur…” leest u daar meer over.
Verder vindt u in dit nummer de vaste rubrieken. Gerk Kooy heeft een fotoreportage
gemaakt van verschillende kassen op ons complex. Misschien herkent u uw eigen kas. In
Gesignaleerd weer een aantal nieuwtjes.
Vergeet u vooral niet de volgende belangrijke evenementen in uw agenda te schrijven:
 Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 april om 20.00 uur.
 Stekjesdag / opening tuinseizoen zaterdag 18 april vanaf 10.00 uur.

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

Inleveren kopij voor de Riethoorn van juli 2020
voor
10 juni 2020
bij Bert Drolenga
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Rob Brederode (Cl.03)
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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 2020:
 7 september t/m 13 september 2020



19 oktober t/m 25 oktober 2020

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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Paasklaverjassen en sjoelen
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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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Invloed coronavirus op evenementen van de vereniging
De invloed van het coronavirus op maatschappelijke activiteiten is groot. Dat geldt ook
voor onze vereniging. Zo hebben wij als bestuur gemeend er goed aan te doen om de
klaverjas- en sjoelavond van 12 maart niet door te laten gaan. Veel van onze leden horen
immers bij de kwetsbare groep. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond het
coronavirus nauwgezet. Wij hopen dat de komende Algemene Leden Vergadering en ook
de opening van het tuinseizoen / stekjesdag gewoon door kunnen gaan, maar zeker is dit
niet.
Houdt u daarom de berichtgeving over deze activiteiten nauwlettend in de gaten.
Namens het bestuur,
Rob Brederode
voorzitter
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Van de Voorzitter
Het is bijna half februari als ik dit schrijf. De winter zit er bijna op.
Winter? Ik heb in het nieuws vernomen dat het de warmste winter
tot nu toe is geweest. De storm Ciara heeft op 9 februari gelukkig
geen grote schade aangericht op ons complex. Samen met Kees de
Rijk ben ik op 10 februari vroeg naar het complex gegaan om te
kijken hoeveel schade er was aangericht. Dit bleek gelukkig
aanzienlijk minder te zijn dan na de storm van 18 januari 2018. Nu
waren er acht schadegevallen. Wij hebben dezelfde dag de leden
met schade op hun tuin ingelicht, zodat zij de schade kunnen
herstellen.
Door de warme winter is dit jaar weer alles vroeger dan een jaar geleden. Verschillende
tuinders met een kas hebben dan ook al eind januari kool- en slaplanten gepoot. Hopelijk
hebben we ook dit jaar weer een goede oogst en kunnen we weer volop genieten van onze
hobby.
De Stekjesdag tevens opening van het tuinseizoen is op zaterdag 18 april vanaf 10.00 uur.
Dit is 14 dagen eerder dan vorig jaar. Deze keer zullen naast al bekende ook een aantal
nieuwe standhouders aanwezig zijn. Laten we er met elkaar een mooie dag van maken.
Onze tuinvereniging is 4 november 1981 opgericht. Dit betekent dus dat onze vereniging
eind volgend jaar 40 jaar bestaat. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen we dit
punt aan de orde stellen.

Met vriendelijke groet
Rob Brederode
Voorzitter
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Van het bestuur
We hebben het oude tuinjaar achter ons gelaten. Een heel nieuw tuinjaar ligt voor de boeg.
De zaden en pootaardappelen zijn besteld en opgehaald, we kunnen weer beginnen met
tuinieren.
Groene Cirkels en Bijenlandschap
Eind vorig jaar zijn we toegetreden tot de Groene Cirkels en Bijenlandschap. Hiermee willen
we extra aandacht besteden op ons complex aan de bijen en andere insecten. Je kunt op de
volgende website meer lezen over de Groene Cirkels:
https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels.htm
En op onderstaande website kun je alles vinden over het Bijenlandschap:
http://www.bijenlandschap.nl/ontdek-meer/#verdiep-je-in-de-bij
Op deze website kun je ook boeken downloaden over bijen en bijenplanten.
Betaling facturen
Zoals u weet bestaat het bestuur uit vrijwilligers. We steken veel tijd in ons vrijwilligerswerk
en dat doen we met plezier. De penningmeester heeft in de maanden december en januari
veel energie gestoken in het maken van de facturen, bijna 180 stuks. Ruud Jansen vindt dat
helemaal niet erg. Als de facturen af zijn, stapt hij op de fiets of neemt hij de benenwagen
om de factuur persoonlijk bij u in de bus te stoppen. Als hij u op de tuin ziet, geeft hij u daar
persoonlijk de factuur.
Nu is het bijna maart en er zijn nog steeds aardig wat facturen niet betaald. Hij is nu bezig
met de tuinders die nog niet betaald hebben, er kunnen diverse redenen zijn waarom de
factuur nog niet betaald is. Maar de opmerkingen van ik heb de factuur niet gekregen,
kloppen niet zoals u hierboven kunt lezen. Als u problemen met het betalen van de factuur
heeft, neem dan contact op met Ruud, samen komen jullie er dan wel uit. Dan kan Ruud de
uren die hij onnodig aan het ophalen van het geld besteedt gebruiken voor andere leuke
dingen.
40 jarig bestaan Tuinvereniging Spoorzicht
Op 4 november 2021 bestaan we 40 jaar. In de komende Algemene Leden Vergadering (ALV)
besteden we hier een agendapunt aan. Het is misschien leuk als er dan een paar ideeën zijn
hoe we dat gaan vieren. Wilt u hier al een beetje over nadenken? We kunnen het dan tijdens
de ALV bespreken.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Henk Voskuilen,
secretaris

P a g i n a | 10

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

Stichting Zorg voor Egels
Waarom deze Stichting?
De egel leeft gelukkig ook in het wild in verstedelijkt gebied: in parken, groene tuinen en in
de binnenstad. Er is vanuit de gemeente en de inwoners behoefte aan meer groen. Dit zorgt
voor aantrekken van wilde bijen, vogels en ook de egel. Soms hebben egels de mogelijkheid
om mooi beschut te leven. Echter bedreigingen zijn er ook.
Gevaren zijn:
 Opgesloten worden of vast komen te zitten in bijv. garages, fruitnetten, keldergaten,
hekwerk etc.
 Weinig schuilplekken, of egels die gestoord worden tijdens schuilen.
 Aanhoudende droogte (gebrek aan drinkplekken) of juist koud of nat weer.
 Verkeer.
 Tuinonderhoud, grasmaaiers, gif.
 Vijvers; verdrinkingsgevaar.
 Bestrating in de tuin; gebrek aan bodemdiversiteit (voedsel als wormen en slakken)
en overlast van regen.
Wij staan klaar voor de verzwakte egels. De specialistische zorg blijft in handen van de
zorgcentra die hiervoor de expertise hebben. Voor een groot deel van de egels geldt dat zij
voldoende baat hebben bij een kortdurende beschermde omgeving in een vrijwillige
zorgtuin. De betreffende egel krijgt warmte, voeding, wat kleine hulp bij ongemakken (zoals
bij vlooien, wormen, teken, vliegeitjes) geboden.
Stichting Zorg voor Egels wil zich gaan richten op die egels die met vrij eenvoudig ingrijpen
weer snel hun vrijheid kunnen terugkrijgen. Dit om de overvolle specialistische egelcentra
te ontlasten. Dus specialistische zorg daar waar het moet en eenvoudige zorg op maat daar
waar het kan.
Hoe werken wij ?
Wij hebben de dierenartsen van de Sterkliniek bereid gevonden om ons te helpen.
Marloes van Elderen, één van de dierenartsen van de kliniek zet zich al sinds de oprichting
belangeloos in. Marloes, maar ook haar collega’s als zij er niet is, kijken de egels die via de
dierenambulance naar de praktijk gebracht worden na en beoordelen welke egels naar
welke opvang kunnen.
Komen de egels naar ons dan blijven ze om te kijken of alles goed gaat en gaan vervolgens
door naar vrijwilligers met een open of een gesloten tuin. De hele kleintjes gaan naar geheel
gesloten tuien. Zij moeten bijgevoerd worden en in de gaten gehouden worden. Als zij
voldoenden op gewicht zijn mogen zij de vrije natuur weer in. Het kan ook voorkomen dat
zij de hele winter in de tuin door moeten brengen. Men kan van ons een speciaal voor ons
gemaakt egelhuis kopen, maar als er voldoende hout, blad en struiken voorhanden zijn,
kunnen zij zelf een nest bouwen als zij iets groter zijn om overdag te slapen en in winterslaap
te gaan.
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Dit kunnen en doen we natuurlijk niet alleen.
Wij hebben inmiddels 18 vrijwilligers. De één wil een baby egel opvangen, wat een hoop
werk is, omdat deze soms met de hand gevoed moeten worden. Een ander neemt ze
liefdevol op in hun geheel gesloten tuin om zo de logé goed in de gaten te kunnen houden.
Er zijn ook vrijwilligers die een open tuin hebben voor egels die terug naar de natuur mogen
maar nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken in de vorm van voer en water.
We hebben een leskist waarmee we informatie kunnen geven. Zo staan we 4 maart 2020
in de bibliotheek. Kortom, er is nog genoeg te doen.
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wij blijven zoeken naar mensen die een
egel tijdelijk kunnen opvangen. Het is niet altijd nodig om een tuin te hebben. Baby egels
moeten een aantal weken binnen blijven en mogen pas naar buiten als zij een goed gewicht
hebben. Op dit moment hebben wij dringend een coördinator nodig die als tussenpersoon
voor de dierenarts en de vrijwilligers wil fungeren.
Wat wij ook altijd kunnen gebruiken zijn hokken voor binnen, kattenvoer, stro enz. Mocht u
thuis op gaan ruimen en klein speelgoed over hebben voor een grabbelton is dat ook altijd
welkom. Wij ontvangen geen subsidie en genereren ons inkomen uit het verkopen van
egelhuisjes, donaties en acties die wij zelf opstarten.

Mocht u een egel vinden en loopt deze overdag rond, heeft het verwondingen, loopt er snot
uit zijn neus, ziet u vliegeneitjes, zien ze er verzwakt uit, lopen zij in de sneeuw, hebben zij
kale plekken, dan kunt u de dierenambulance bellen op nummer 0900-1120000.
Algemene gegevens van de stichting Zorg voor Egels:
zorgvooregels@gmail.com
www.zorgvooregels.nl
rekeningnummer NL71RABO0337554994
KVK-nummer 73794147
Hopelijk tot zaterdag 18 april 2020 waar we aanwezig zullen zijn met een informatiestand tijdens
de stekjesdag.
Judith, Margriet, Martijn en Helene.
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Evenementen
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In gesprek met …
Het leek me deze keer goed om in gesprek te
gaan met iemand die nog niet zo lang lid is
van de vereniging. Ik bel Leo Rodenburg op
en die is direct bereid om in gesprek te gaan.
Daarom:
In gesprek met Leo Rodenburg.
Leo ontvangt mij begin maart thuis. Het is
nog te koud om een uurtje stil te zitten op de
tuin.
Leo, hoe lang ben je al lid van de vereniging?
“Ik ben april 2019 lid geworden van de vereniging. Mijn vrouw en ik wonen nog niet zo lang in
Alphen aan den Rijn. Wij hebben kort in Vlaardingen gewoond en daarvoor lange tijd in
Schipluiden. Eigenlijk zijn we onze kinderen gevolgd. Onze dochter kreeg verkering met een
jongen uit Alphen aan den Rijn, is getrouwd en woont nu hier. Onze zoon, die op Malta
woonde, is omdat zijn oudste kind naar school moest ook in Alphen aan den Rijn gaan wonen.
Ik vind lid worden van een vereniging een goede manier om in een nieuwe woonplaats in
contact te komen met mensen.“
Waarom heb je juist een tuinvereniging uitgekozen?
“In Vlaardingen heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij de Federatie Broekpolder. De Broekpolder
is een groot groen natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Het is ruim 400 hectare groot,
beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied en grenst aan het Midden-Delfland. Ik ben
daar actief geweest in de bestrijding van berenklauw. Ik heb aan die plant een hekel. Ook heb
ik in de tuin gewerkt van het verzorgingstehuis waar mijn moeder verbleef. In Schipluiden
hebben wij toen de kinderen nog klein waren ook een volkstuin gehad. Ik heb dus wel wat met
tuinieren.”
Hoe kom je aan je kennis over tuinieren, Leo?
“Ik ben een boerenzoon. Na de middelbare school ben ik naar de Hogere Landbouwschool in
Dordrecht gegaan. Ik mag mij landbouwkundig ingenieur noemen. Ik heb mijn uien al zo’n drie
à vier weken geleden gepoot. Dit op grond van het feit dat ik weet wanneer boeren dat doen.
Ik heb overigens niet de indruk dat ze al gegroeid zijn. Ik leer veel van door te kijken naar wat
andere tuinders doen. Vorig jaar heb ik ontdekt dat meloenen en komkommers kweken in de
kas niet eenvoudig is. Ik had nogal last van plaagdieren. Ik heb zelfs een zakje sluipwesten
gekocht om ze te bestrijden. Op mijn manier was ik bezig een goed biologisch evenwicht te
bereiken in de kas.”
Wat voor werk heb je gedaan, Leo?
“Ik ben bankdirecteur geweest tot 2009. Daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen op het
gebied van bedrijfsadvies. Ook heb ik les gegeven op de Haagse Hogeschool in de vakken risico
management en internationale financiële markten. Ik werk nog ongeveer een dag in de week.
Mijn klanten zijn ondernemers met zo’n vijf à 40 medewerkers. Zo’n klein bedrijf heeft niet
P a g i n a | 14
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voor elk gebied een specialist in huis. Ik geef dan advies op speciale gebieden zoals
personeelsmanagement.”
Hoe ziet je tuin eruit?
“Voor de groenten heb ik vier vakken gemaakt, zodat ik gemakkelijk wisselteelt kan toepassen.
Verder heb ik een kasje en een schuurtje op de tuin staan. Voor de kleinkinderen heb ik een
trampoline en een zandbak. Dit seizoen ga ik langs een deel van de randen bloemenzaad zaaien
(goed voor bijen) en ook bloemenzaad van bloemen die bepaald ongedierte bestrijden. We
hebben ook een gedeelte gras en een stuk voor vaste planten. Pioenrozen bijvoorbeeld, die
had mijn oma vroeger ook in de tuin staan. Ik heb door de tuin ook brekerzand gedaan om de
structuur te verbeteren.”
Wat vind je van de vereniging, Leo?
“Ik kende niemand van de vereniging. Ik heb gebeld of er een tuin vrij was en een afspraak
gemaakt. Ik vond de kennismaking met Kees de Rijk prettig. Hij heeft goed rekening met mijn
wensen gehouden en mij zelfs geholpen met de aanschaf van gereedschap. Leuk vind ik het
dat er veel evenementen worden georganiseerd. Zo hebben mijn vrouw en ik met de
kleinkinderen kerststukjes gemaakt en een mooie middag gehad tijdens ‘wat te doen met een
pompoen’. Jammer dat zo weinig mensen deze evenementen bezoeken. Door de
organisatoren wordt er veel energie in gestoken. Het bestuur van de vereniging vind ik sterk:
actief, een goede taakverdeling. Al met al zijn mijn vrouw en ik blij dat we lid zijn geworden
van de vereniging!”
Ben ik nog wat vergeten te vragen, Leo?
“Ik vind het leuk dat mijn kinderen me helpen in de tuin. Dat is duidelijk anders geworden in
de loop der jaren. Vroeger vonden ze het helemaal niet leuk! Ik probeer ook bij de
kleinkinderen belangstelling te kweken voor de tuin.”
Leo, hartelijk dank voor dit gesprek en ik wens jou en je vrouw veel mooie jaren toe in de tuin
samen met je kinderen en kleinkinderen.
Bert Drolenga
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Belevenissen van een tuinman…”Bioversiteit”
Voor het eerst zins tijden was het afgelopen zaterdag lekker weer om
weer eens naar de tuin te gaan en wat opruimwerkzaamheden ter
hand te nemen. In de winter is mijn tuinbezoek altijd maar heel kort: ik
breng groente- en fruitafval en koffiedrab naar de tuin en stort deze in
de compostbak en ga daarna snel weer huiswaarts. Onlangs ontdekte
ik leven in mijn bak (naast wormen en insecten): een rat had mijn bak
‘gekraakt’ en was zonder toestemming aan het overwinteren, genietend van alle voedselresten die wekelijks bij hem/haar thuis werden bezorgd. Hij was me te
snel af en ik heb het maar zo gelaten, wetende dat ik de compostbakken toch leeg moet gooien
om ze te kunnen verplaatsen naar een ‘legale’ plek conform ‘het Algemeen- en
tuinreglement’, want ze staan tegen de erfgrens…
Ook dit jaar hoop ik weer op wilde bijen en hommels in mijn tuin en voor de laatste gevleugelde
vriendinnen heb ik de hommelkast opgeruimd en van nieuw nestmateriaal voorzien. Nu maar
hopen dat het paleisje in de smaak valt….
Om niet verder af te dwalen van de titel van dit epistel: ik was dus de eerste zonnige zaterdag
in maart op de tuin en heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de eerste dahlia’s, die al
uitgelopen waren, een plekje te geven in mijn (extra) wilde deel van de tuin. Door zo veel
mogelijk planten te laten afsterven en deze niet op te ruimen, ziet mijn tuin er altijd wat
rommelig uit, maar dat is geen luiheid, maar een vooropgezet plan.
Door takken, afgestorven plantenresten en onkruid te laten liggen/staan en her en der hoopjes
snoeihout te maken, schep ik een geschikte habitat voor insecten, vogels en padden en
salamanders (en blijkbaar dus ook voor ratten). Er is voldoende schuilplek voor deze dieren en
daarnaast slaat de grond ook minder dicht in vergelijk met de kale en netjes gespitte tuinen
die je vaak ziet op ons complex. Ik vraag me dan af of dit soort tuinen bijdragen aan de
biodiversiteit…
Maar wat is ‘biodiversiteit’ eigenlijk?
Wikipedia zegt:
”Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen
binnen een gegeven ecosysteem, bioom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak
gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Daarvoor wordt de
aanwezige biodiversiteit vergeleken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare
gebieden”.
Door rekening te houden met de eisen die dieren stellen aan hun leefomgeving, zorg je ervoor
dat ze zich in je tuin gaan ophouden. Zo kan een (kleine) houtwal van takken zorgen voor meer
vogels en egels, zorgen hagen en klimplanten als klimop voor schuilplaatsen en
nestgelegenheid voor vogels, vormen tegels en planken voor een schuilplaats voor padden en
salamanders, maar ook voor duizendpoten en pissebedden en vormen wilde bloemen, maar
ook cultivars zoals dahlia’s voor voedsel voor hommels, bijen en vlinders.
Natuurlijk wil je ook ruimte overhouden voor groente en fruit, maar er is altijd wel ergens een
strookje of hoekje wat je kunt laten verwilderen of dat je kunt inrichten voor een stukje natuur.
Laten we divers zijn in op onze tuin! Zegt het voort…
Ruud Schaft
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Materialen via de Tuinvereniging te koop:
Materiaal
Bemeste tuinaarde
Bemeste tuinaarde
Bio tuingrond
Bio tuingrond
Drainage
Golfplaten
Kalkkorrels
Kalkpoeder
Koemest korrels
Lavameel
Patentcali
Potgrond
Potgrond
Regenton groot
Tonkin stokken
Zand
12-10-18
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Eenheid
40 liter
5 x 40 liter
40 liter
5 x 40 liter
Per meter
Per stuk
25 kg
25 kg
20 kg
20 kg
1 kg
40 liter
5 x 40 liter
Per stuk
5 stuks
Per kruiwagen
1 kg

Euro
3,00
11,00
3,50
15,00
1,25
3,50
10,00
7,00
15,00
13,50
1,00
3,50
15,00
10,00
4,00
3,00
1,00
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Groene Uitjes
Kent u de heemtuin in Nieuwkoop? Het is een aanrader om er eens een kijkje te nemen,
heerlijk te wandelen en kennis op te doen van wilde planten en natuurlijk tuinieren.
De heemtuin is aangelegd in 1982 door Jick Brandes en uitgebreid in 1999 tot 10.000 m².
Langs de rand van het rechthoekige terrein bevindt zich een bosstrook met stinzenflora. Er
zijn takkenrillen aangelegd voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Op een groot deel
van het middenstuk is een bloemenweide aangelegd. Verder vindt men er een tuin met
akkerbegeleidende flora en kruiden, een vijver, voedselarm veen en een zanddijk met
keermuur. In het nieuwe gedeelte van de heemtuin bevinden zich een
hoogstamboomgaard, een legakker, een houtkade met een bijenstal, een helofytenfilter,
een plas, een griend en een grondwal met inheemse bomen en struiken. In het vroege
voorjaar bloeien er duizenden stinzenplanten in de bosstroken. Iets later staat de
bloemenweide in volle bloei. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers. In de heemtuin
koestert Yvonne Endhoven haar bijenstal. “Onze heemtuin is door alles wat daar groeit en
bloeit een lustoord voor bijen. In enkele tientallen jaren zijn er dertig soorten bijen
verdwenen, is zeventig procent van de vogels weg en tachtig procent van de insecten. We
moeten de bijen echt helpen want zij zorgen voor de bestuiving van ons voedsel. Zonder de
bijen geen eten, geen fruit, geen groente. Er moet een verbod komen op
bestrijdingsmiddelen op onze gewassen en we moeten bewust kiezen voor biologisch zaad
en biologische bloembollen.”
De heemtuin Nieuwkoop ligt achter de Kennedylaan 33, dicht bij de bushalte. Er vinden
regelmatig rondleidingen plaats. In de bezoekersruimte worden door het IVN dialezingen,
tentoonstellingen en open dagen georganiseerd. Er zijn boeken en tijdschriften ter inzage
en er is koffie, thee e.d. verkrijgbaar.
www.ivn-nieuwkoop.nl
Nelleke Dorsman

Zo werf je tuinpersoneel
Je ecologische tuin heeft onder- en bovengrondse helpers nodig. Het liefst heel veel, want
elk diertje draagt bij tot het ecologische evenwicht in en om je tuin. Zo krijgen plaagdieren
minder kans. Hoe krijg en houd je die nuttige beestjes in je tuin?
1. Trek gaasvliegen aan
De larve van de groene gaasvlieg vreet alleen maar bladluizen. Het gaasvliegwijfje legt haar
eitjes bij voorkeur op grote, ruwe, behaarde bladeren. Bernagie en smeerwortel zijn haar
topfavorieten. Je hebt dus nog een extra reden om deze ruwbladigen in of bij je moestuin
te zetten.
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2.Bouw nu insectenhotelletjes
Meervoud, ja, want volgens kenners zijn verschillende kleinere insectenkastjes beter dan
één groot insectenmonument. Vanaf de eerste warme februaridagen mag je al bezoek van
solitaire bijen verwachten. Later in het voorjaar komen er nog meer nuttige insecten in
wonen.

3.Vertroetel je regenwormen
Heb je een tuintje van honderd m²? Dan wonen er tot wel honderdduizend regenwormen.
Samen wegen die 300 kilo (dat is ongeveer 50 procent van alle biomassa in je bodem) en ze
produceren jaarlijks 600 kilo hoogwaardig compost. Ook hun pierentunnels dragen bij aan
je moestuin:
 dagelijks graven je pieren er tot een halve kilometer bij. Per are, jazeker!,
 wormengangen zijn ook snelwegen voor plantenwortels: die nemen graag de
kant en klare liftschachten naar beneden,
 die gangen kunnen bij regen op korte termijn 2000 liter water opvangen en naar
beneden afvoeren. Minder erosie en meer wateropslag dus.
Daarom zeg ik steevast: leer eerst pieren kweken, dan pas groenten. Je helpt je
regenwormen (en je groenten) enorm als je organisch bemest en de pieren niet verstoort.
Spit / frees / ploeg dus niet en loop niet op de bedden.

Nelleke Dorsman

P a g i n a | 19

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De tuinkas
Een wandeling over het complex van onze tuinvereniging is iedere keer weer een belevenis
op zich. Aangeharkte paden, goed verzorgde tuinen en tuinhuisjes in allerlei soorten en
maten. En iedere dag zijn er enthousiaste en hardwerkende volkstuinders die hun stinkende
best doen om er weer een mooi tuinjaar van te maken. En wie weet kan er al vroeg mogelijk
uit eigen tuin gegeten worden. Vaak is er een tuinkas dan ook een enorme aanwinst om al
zo vroeg mogelijk groente en fruit te kunnen oogsten.

Het is de droom van tuiniers: Een kas! Want hoe klein ook,
een kas is een geweldige aanwinst. Alles groeit sneller, dus
voorzaaien wordt een feestje. En dan die heerlijke aanblik
van al dat groen achter glas…
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Of je nu die exotische bloem opkweekt of zelf je groentes verbouwd, het gaat makkelijker
in een tuinkas! Je stekken zijn altijd beschermd tegen dieren en ook de temperatuur is altijd
aangenaam voor de planten.
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G E S I G N A L E E R D !!!
Welkom bij de rubriek Gesignaleerd. In deze rubriek kunt u lezen over allerlei nieuwtjes en
door ons gesignaleerde, voor tuinieren relevante, onderwerpen.

Vleesetende planten
Deze keer gaat het over vleeseters. Ook
planten kunnen vleeseters zijn, en bij ons is
de Zonnedauw de enige inheemse
vleesetende plant. Deze beschermde plant
komt nog voor in onze veenmoerassen op
voedselarme grond. Het voedsel bestaat uit
de insecten die aangelokt door de geur van
nectar letterlijk in de val lopen. Bij de
Bosrand is een familielid van de Zonnedauw
te koop: de Venusvliegenvanger (Dionaea
Muscipula). Ook de Venusvliegenvanger
leeft voornamelijk op stikstofarme bodem,
zoals moerassen en veengrond. De plant haalt voedingsstoffen uit de gevangen insecten die
niet meer weg kunnen als de val dichtklapt. De Venusvliegenvanger groeit langzaam, vanaf
zaadje tot volwassen plant duurt het ongeveer drie jaar.
De plant komt van oorsprong voor in de Verenigde Staten, in de moerassen en natte
dennenbossen van North Carolina. Het zijn subtropische planten waardoor ze zachte
winters kunnen overleven. Ze houden in de winter een winterrust, en hebben dan niet veel
water nodig. Dus als u veel last van bijvoorbeeld fruitvliegjes heeft dan is deze plant een
natuurlijke insectenbestrijder in de vensterbank.
Vleesetende platworm
Ook deze keer weer een exoot onder de aandacht, en niet zo’n leuke: de vleesetende
platworm Obama Nungara die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Volgens de telegraaf
is Obama Nungara al enkele jaren op veroveringstocht in Europa, misschien al bijna tien
jaar. Zo werd het beest eerder al gespot in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, Ierland,
Zwitserland en Frankrijk. In Frankrijk is de worm al in driekwart van de departementen
aangetroffen. Inmiddels is de worm nu ook gesignaleerd in België. Als deze Nederland
bereikt kan dat volgens experts grote gevolgen hebben voor ons ecosysteem. Deze worm
eet namelijk slakken en onze gewone regenworm. Als de regenworm in grote aantallen
wordt opgegeten door deze predator kan de verhouding in het bodemleven zwaar
verstoord worden!
Naar alle waarschijnlijkheid is de worm via potgrond of verplante potten uit Argentinië in
Europa terecht gekomen. Via tuincentra heeft de worm zich verspreid naar tuinen en
vandaar naar het buitengebied. De worm kent geen natuurlijke vijanden en wordt vooral in
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de nacht actief. Omdat ze chemische stoffen
afscheiden die vogels verschrikken kan de
populatie zich explosief voortplanten: zo’n
duizend wormen per hectare per dag!
Er zijn helaas nog geen bestrijdingsmethoden bekend; het enige dat voorlopig
gedaan kan worden is de 5 tot 8 centimeter
grote platworm vangen en vernietigen.
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op zaterdag 18 en zondag 19 april de derde Nationale Bijentelling plaats vindt
de Nationale Bijentelling een gezamenlijk project is van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN
Natuureducatie en LandschappenNL
het doel van deze telling is om zoveel mogelijk over bijen te weten te komen, zodat we
de bij beter kunnen helpen
iedereen in Nederland wordt dan ook opgeroepen om dat weekend een half uur mee
te tellen, in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt. Meedoen is
eenvoudig, ook als je niet zoveel van bijen weet. De gegevens zijn van belang voor
wetenschappers om meer te weten te komen over de stand van de bijen. Zo kunnen zij
nog beter werken aan het beschermen van deze nuttige en deels bedreigde diersoorten
meedoen eenvoudig is, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een
telformulier, een zoekkaart en een bijengidsje waarmee iedereen de twintig
verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Voor
diegenen die nóg meer tips en tricks willen, zijn er door het land diverse activiteiten
met bijenexperts
er vorig jaar ruim 5000 mensen mee deden aan de Nationale Bijentelling. In totaal
telden zij - ondanks de kou dat weekend - bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn
voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”,
aldus Biesmeijer, wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis. Hij geeft aan
dat zo’n vijf jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van
tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten
er in Nederland bijna 360 bijensoorten voor komen. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van
onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten
onderzoekers de resultaten van de Nationale Bijentelling gebruiken om te zien waar de
verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of
afnemen
deze gegevens afkomstig zijn van een persbericht van Naturalis
als je mee wilt tellen, je je kunt opgeven via https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/
Bert Drolenga
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