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HOBBYKASSEN 

Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken, serres, 

kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs. 

Wij kunnen aan elke vraag voldoen, 

want maatwerk is onze specialiteit. 

Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland. 

Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas 

en voeren wij de materialen af. 

Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com. 

Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte. 

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 

071-4084166 of 06-53935039. 

 

Kwekerij E. Duivenvoorden 
aardbeienplanten en pioenrozen 

Ook voor particuliere verkoop 

 

                                   
 

www.kweduivenvoorden.nl 
 

Turfspoor 57 
2165 AW Lisserbroek 
 
Tel. :         0252-410701 
Fax:          0252-421304 
Mob.:        06-51318630 
Email:      aardbei@xs4all.nl 
                  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de redactie 
 
De zomer is alweer een tijdje onderweg met wisselend resultaat. Het was eerst erg nat, toen 
vrij kurkdroog en nu hebben we een beetje van alles wat. Dat is niet erg, je doet er toch niks 
aan als tuinder, maar als het opperhoofd van je tuin een maand weg is, heb je er toch 
kopzorg aan. Leo had mij bij zijn vertrek op het hart gedrukt dat ik vooral moest zien te 
genieten van de tuin. Een beetje onkruid weghalen, oogsten wat klaar was en verder lekker 
gaan zitten. En wat er niet lukte, dat was dan jammer. 
 
Ja, ja. 
 
Eerst was er dus al die regen en hoefde ik alleen in de kas water te geven; later werd het 
opeens warm en hadden ze buiten de kas ook dorst. Echter, ik weet dat je planten ook niet 
te veel moet verwennen, want dan wortelen ze minder goed. Ik dacht dus dat de plantjes 
zich wel zouden redden vanwege het hoge grondwaterpeil. Resultaat: toen Leo weerom 
kwam, hadden de aardbeien niet voldoende water gekregen en nu zijn ze ‘te klein’. Een 
kleine troost: ze zijn wel erg lekker! 
 
Zorgen om en zorgen voor de tuin komen terug in het interview dat ik had met Mireille de 
Groot, mijn buurvrouw aan het Dillepad. Zij vertelde mij dat onkruid trekken ook weer niet 
zo eenvoudig is als ik dacht. Verder weer een goede tip voor een excursie van Nelleke 
Dorsman, niet te missen nieuws van Bert Drolenga en uiteraard bijdragen van voorzitter en 
bestuur. In deze editie is er ook nog aandacht voor de goedbezochte stekjesmarkt op 17 
april, het enige evenement dat door kon gaan dit voorjaar.  Wist u trouwens dat 
Tuinvereniging Spoorzicht in november dit jaar 40 jaar bestaat? Dat wist u vast en zeker 
vanwege het fraaie kunstwerk dat langs het fietspad staat en wellicht door het stukje in de 
Alphense Courant. Voor alle zekerheid is de gehele Wist u dat ook gewijd aan het jubileum, 
zodat u extra goed bent voorbereid op wat er gaat komen. Mocht u feestelijke ideeën 
hebben hiervoor of andere opmerkingen dan zijn ze weer welkom op 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl. 
 
Ik wens u een groeizame zomer toe met een goede oogst, veel gezelligheid en een gezonde 
dosis ontspanning. 

Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3) 

 
Inleveren kopij voor de Riethoorn van Jubileumuitgave 2021 

 

voor 

10 oktober 2021 

 

bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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Bestuur 
Voorzitter 
 

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Ton van Dijk (LZT) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

Penningmeester 
 

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

06-83044291 
 

Ledenadministratie 
 

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

06-41310335 

Beheer, onderhoud 
Sectie A 

Vincent Willers (A.37) 
sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-24805047 

Algemene zaken Rik Sinnadurai Vartharaja (interim) (Br.15) 
algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl  

 

   Inname / uitgifte tuinen 
Inname en 
Uitgifte tuinen 

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

06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen 
NL90INGB0003163510 

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

06-83044291  
(na 19:00 uur) 

Commissies 

Terreinbeheer KZ 
Teamleiders 

Rob Brederode  
Henk van Iperen 
Rob Mulder 
Rob Oostweegel 
Bart Plooij 
Cees Pont 
Jurgen Redelijkheid 
Kees de Rijk  
Oscar Widdershoven 
Jan Zwanenburg 

Cl.03  
Di.11 
Cl.07 
As.19 
As.18 
Br.11 
Er.17 
Er.20  
As.13 
Bi.14 

Terreinbeheer  
sectie A 

Vincent Willers                     06-24805047 (na 19:00 uur) 
Sectie 
A.37 

Taxatiecommissie 
Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 

Di.14 
Di.15 
Er.13 

Bouwcommissie 
Henk Voskuilen 
bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Cl.02 

 
Redactiecommissie 
 
 

Liesbeth Rodenburg 
Gerk Kooy 
Remon Theuns 
Bert Drolenga 

Di.03 
Cl.06 
LZT 
Co.06 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl
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mailto:ledenadministratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:sectiea@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
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redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl  

Websitecommissie 

 
Bart Plooij 
Henk Voskuilen 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

As.18 
Cl.02 
 

Schouwcommissie 

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

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

Evenementen- 
commissie 

Vacatures 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Kantinebeheer/ 
Kantine in 
bruikleen 

Fabian en Kelly de Rijk 
stekkie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schoonmaak 
Clubgebouw 

Emmy Hollamby   
Sabine van der Graaf    
Theo Gijtenbeek 
Bertus Hooijer 
Jeanette van der Most 
Alison van Rijn   
Nely Vis-van den Berg 
Matthea Zeilstra 

Cl.16 
Er.01 
LZT 
Cl.04 
Co.21 
Co.04 
Er.05 
Cl.12 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

Jo van den Hoven (coördinator) 
Kees de Rijk  
zaden@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Bi.09 
Er.20 

Groenvoorziening 
John Bontje 
Sjaak Bontje 
Bertus Hooijer 

Bi.06 
Br.05 
Cl.04 

 

Diverse werkzaamheden 
Bert Edens Onderhoud / maaien Coniferen-, Druiven- en Erwtenpad Bi.07 
Ruud Ferwerda Electra werkzaamheden Br.04 
Piet van der Lede Onderhoud parkeerplaats As.01 
Jos Pels Onderhoud hoofdpad en vlindertuin Br.09 
Karl Pieterse Onderhoud / maaien Clematispad Cl.24 
Marcel Pels Onderhoud / heg Asterpad LZT 
Marcello Scheltinga Maaien Aster- en Bramenpad As.05 
Wouter Spek Diverse werkzaamheden Dr.05 
Inge van Valen Diverse werkzaamheden Bi.05 
Ton Zevenhoven Diverse werkzaamheden Br.21 
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 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

 

Agenda 2021 
 

Vergaderingen 
3 februari Bestuursvergadering  4 augustus Bestuursvergadering 
3 maart Bestuursvergadering  8 september Bestuursvergadering 
14 april Bestuursvergadering   6 oktober Bestuursvergadering 
20 april Alg. Ledenvergadering  12 oktober Commissievergadering 
5 mei  Bestuursvergadering  3 november Bestuursvergadering 
2 juni Bestuursvergadering  8 december Bestuursvergadering 
7 juli Bestuursvergadering     

 

Schouwdata 
Voorjaar 2021: 

 22 maart t/m 28 maart 2021 
 

 

 3 mei t/m 9 mei 2021 

Najaar 2021: 

 6 september t/m 12 september 2021 

 

 18 oktober t/m 24 oktober 2021 
 

 

Evenementen 
 
Evenementen kunnen nog steeds geen doorgang vinden; we moeten 1,5 meter in acht 
nemen binnen. Het bestuur verwacht wel dat dit ergens in augustus wordt opgeheven. 
Een buiten-BBQ voor vrijwilligers kan dus wel! 
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Van de Voorzitter  
  
Gelukkig dat corona op zijn retour is, maar laten we wel afspreken 
dat we de maatregelen die nog van toepassing zijn wel blijven 
uitvoeren. 
 
Het gaat ook stukken beter met de schouw die eind maart is 
uitgevoerd. Er waren 18 rapporten die nog niet geheel op orde 
waren, dit is nog geen 10%, een hele verbetering ten opzichte van 
andere jaren. Degene die nog niet geheel op orde waren, hebben 
een mail of een brief ontvangen van de secretaris. In de naschouw 
waren er nog slechts 3 die het helaas nog niet op orde hadden. Hier  

 

 

zijn de terreinbeheerders mee aan de slag gegaan. Ik vind dat dit toch wel gemeld mag 
worden. Het gaat dus steeds beter en laten we er met zijn allen voor zorgen dat er een 
volgende keer geen naschouw meer hoeft te worden uitgevoerd. 
 
De meimaand heeft gigantisch veel regen gebracht en de temperaturen waren ver beneden 
peil. Veel tuinen stonden blank, dit betekent dat er pas later  gezaaid en geplant kon worden; 
eind mei gingen de temperaturen met sprongen vooruit. Het waterpeil in Nederland is na 
drie jaar weer op normaal niveau. 
 
Op 7 juni zijn de werkzaamheden aan het Stekkie begonnen, in twee weken tijd is het gehele 
gebouw in een nieuw jasje gezet, we kunnen nu nog vele jaren van ons Stekkie gebruik 
maken. Als we nu al zien hoe geweldig het gaat met de vrijwilligers die hiermee bezig waren, 
vaklieden, wil ik toch hun namen noemen: Henk Voskuilen, Gijs de Jong, Hugo Oppelaar, 
Albert Martens, Hans de Jong, Theo Geitenbeek, Kees de Rijk en ondergetekende. Ik bedank 
iedereen voor hun grandioze inzet. 
 
Voor degenen die dit jaar op vakantie gaan , blijf alert, zorg ervoor dat uw tuin op orde is of 
dat u iemand anders heeft die daar voor zorgt. Geef dit ook aan de terreinbeheerders door, 
zo kunnen zij een oogje in het zeil houden. 
 
Mocht het zo zijn dat een ander dit gaat doen, familie of kennissen, laat ze weten dat we 
regels hebben met openen en afsluiten van het toegangshek  om ongenode gasten te weren 
en dat ze dus een sleutel nodig hebben. 
 

Wij wensen u een fijne vakantie toe. 

 

 
Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Het waren spannende maanden! Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, vanwege COVID 
mochten we eigenlijk niets. Toch hebben we met zijn allen ervoor gezorgd dat we gewoon 
konden door tuinieren. 
 
Als bestuur hebben we iedereen op het hart gedrukt vooral de overheidsmaatregelen te 
respecteren, met als stok achter de deur sluiting van het complex. Er is maar één conclusie 
mogelijk , het werkte; iedereen hield zich overal aan de 1,5 meter afstand. Af en toe ging 
het uit enthousiasme wel eens fout, maar dat is onvermijdelijk. Iedereen bedankt! 
 
Een primeur was de ledenraadpleging over het beschikbaar stellen van budget voor de 
renovatie van ons Stekkie. Het was echt een experiment, krijg je wel of niet respons. Nou, 
de mailbox liep vol met alleen maar positieve instemming. Als bestuur zijn we blij dat onze 
leden de moeite willen nemen om hierop te reageren. 102 reacties, hier en daar een 
dubbeltelling, maar geen enkele afwijzing. Het resultaat kunnen we nu allemaal 
bewonderen. De bouwploeg heeft echt iets moois neergezet. 
 
De volgende mijlpaal wordt hopelijk weer een Algemene Ledenvergadering waarbij we 
elkaar weer echt kunnen ontmoeten. De stukken hiervoor, het jaarverslag 2020, heeft u al 
of kunt u binnenkort in de mailbox verwachten. 
 
En dan niet te vergeten, ons jubileum, 40 jaar! We gaan er iets moois van maken, er komt 
een speciaal jubileumnummer van de Riethoorn, we hopen ook nog een gezamenlijke 
activiteit te kunnen houden en we willen iedereen verrassen met……... 
 
Een vruchtbare, overdag zonnige, ’s nachts natte en niet al te warme, maar ook weer niet 
te koude, maar vooral gezellige zomer toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Ton van Dijk 
Secretaris 
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Stekjesmarkt 17 april 2021 
 

Gelukkig was er eindelijk weer een evenement en dit werd meteen ook goed bezocht.  
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Solude’s Heerlijke Tuinen 
 
Vandaag ga ik op bezoek bij Ancella Steketee, zij heeft sinds tweeënhalf jaar een ecologische 
kwekerij met vaste, eetbare planten in Boskoop. Tijdens haar studie Culturele 
Wetenschappen liet zij zich ongeveer tien jaar geleden inspireren door de permacultuur. 
Voor haar betekende dat een positief antwoord op de uitdagingen van deze tijd. 
Permacultuur is op een bepaalde manier naar het leven kijken. Het doel van permacultuur 
is samenwerking tussen de mens en de haar omliggende natuur,  gericht op een 
langetermijnoverleving van beide. Het inspireert je om een gezond ecosysteem te 
ontwikkelen. Samenwerken mét de natuur en niet tegen de natuur. 
 
De missie van Ancella is eetbare tuinen te creëren, zodoende is zij een kwekerij begonnen 
met vaste, eetbare planten. Het is er heerlijk rondstruinen in een natuurlijke omgeving. Ook 
word je geïnspireerd  om het anders aan te gaan pakken in je eigen tuin en je krijgt daarbij 
goede adviezen van Ancella.  
 

                             
 
Met permacultuur maak je een tuin met behulp van natuurlijke principes:                                                                                                                  
Zorg voor de aarde 
Zorg voor de mens 
Eerlijk delen 
 
Thuis heb ik mij al aardig verdiept in deze materie en ik heb er ook boeken van. Zodoende 
heb ik een lijstje meegenomen met planten die ik graag wil aanschaffen, één daarvan is de 
Oerprei. 
 
Oerprei is een oude variant van onze klassieke prei, hij zit ergens tussen prei en knoflook in. 
Tijdens de zomer vormen zich rond de basis van elke plant een hele reeks dikke, witte bollen 
en in augustus sterft het bovengrondse gedeelte van de plant af. De oerpreibollen kunnen 
nu geoogst worden. De grootste exemplaren kun je eten of bewaren voor de winter, de 
kleinere bollen moet je meteen opnieuw uitplanten, zodat ze nog voor de winter kunnen 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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gaan groeien. Eén bol vormt tussen de 10 en 15 nieuwe bollen. Na een jaar heb je dus flink 
wat plantmateriaal verzameld. Planten en bollen hebben een aangename, zoete preismaak. 
In de keuken kun je Oerprei bijna het hele jaar door op verschillende manieren gebruiken: 
de jonge preischeutjes in de herfst en tijdens de lente, de volgroeide prei in de voorzomer 
en de knolletjes in de nazomer. Oerprei is beslist het proberen waard! 
 

                         
 
Wil je een bezoek brengen aan Solude’s Heerlijke Tuinen dan kan dat op woensdag en 
zaterdag van 10 u. tot 16 u. , Lansing 11 te Boskoop. www.heerlijketuinen.nl 
 
En dan nog even het volgende:             
                                                    
Lang leve de wildernis 
We horen het de laatste jaren steeds vaker: de biodiversiteit in Nederland neemt in rap 
tempo af. Dus groeit, bloeit en krioelt er steeds minder in tuinen en op balkons en stoepen. 
Groenspecialist Intratuin luidt de noodklok en roept iedereen op om de natuur een handje 
te helpen. Hoe? Door minstens een vierkante meter wildernis te creëren in je tuin. Die 
simpele ingreep heeft al een enorme impact. Alle Nederlandse tuintjes samen vormen 
namelijk een stuk natuur dat veertig keer groter is dan de Veluwe. 
 

     
 

Kijk voor tips op www.intratuin.nl/levedewildernis 
 
Nelleke Dorsman  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.heerlijketuinen.nl/
http://www.intratuin.nl/levedewildernis
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In gesprek met … 

 
Op vrijdag 19 juni heb ik een afspraak met mijn 
buurvrouw aan het Dillepad, Mireille de Groot. Het rare 
is dat we de afgelopen drie jaar altijd wel een praatje 
maakten, maar dat ik nooit wist hoe ze heette. Dat 
maken we nu goed; we zitten in de schuur vanwege een 
boven ons hoofd rondcirkelende politiehelikopter die 
nogal lawaai maakt. 
 
In gesprek met Mireille de Groot 
 
Mijn eerste vraag is altijd: Hoe gaat het met je? 
Goed, ja, voor mij is tuinieren altijd een hobby, ik ben 
ermee begonnen in december 2006, toen heb ik hier 
deze tuin genomen. De kinderen waren nog jong, 
Wesley was 7 en Michelle was 5 jaar, en dat was de 
ideale leeftijd, want ik nam ze dan mee en dan waren 
ze een kwartiertje met mij bezig aan het tuinieren en 
dan gingen ze met klei spelen, van aarde klei maken, 
en mijn zoon ging met de buurjongen helemaal naar 
achter toe om daar hutten te bouwen, dus dat was 
ideaal voor de kinderen om bezig te zijn. Naast het 
werk is dit een heel mooie afleiding. 

 

 

 
Wat voor werk doe je? 
Ik ben kwaliteit ARBO milieu coördinator voor een metaalwarenfabriek; het eerste jaar ben 
ik heel veel met veiligheid bezig geweest, omdat dat nog niet zo’n issue was, nu gelukkig 
wel. Ik ben dus druk bezig met veiligheid en certificering van onder andere brandwerende 
deuren, prachtig werk om te doen, maar dan ben je wel veel met je hoofd bezig en dan is 
tuinieren, letterlijk met je handen in de aarde zitten, een heel goede afwisseling. 
 
Je doet de tuin nu wel alleen. 
Dat heb ik altijd al gedaan. Ik had wel gehoopt dat mijn man mee zou komen, maar nee, hij 
is meer een voetballer en hij staat zaterdags dus vaak op het veld als scheidsrechter. Op 
zondag fietsen we samen of hebben we vrienden op bezoek. Mijn man helpt bij het spitten, 
bij het zware werk. Vorig jaar is Wesley, mijn zoon, meegekomen, hij heeft nu een eigen 
stukje achter in mijn tuin, hij heeft jaren niet omgekeken naar tuinieren, maar nu hij 22 is 
vindt-ie het weer leuk. Heeft hij toch iets meegekregen ervan. Zo’n tuin is pittig werk, je 
moet toch minimaal twee keer per week komen, soms wel drie keer en ik zeg thuis altijd: ‘Ik 
ben een uurtje naar de tuin’ en dan ben ik vaak twee of drie uur weg. Ze weten onderhand 
al wel dat ik vaak langer weg ben.  
 
Heb je een speciaal idee met de tuin? 
Voor mij is het puur met je handen bezig zijn, ik ben niet van het veganistische of zo, ik vind 
natuur wel heel belangrijk, maar ik eet net zo goed producten uit de winkel, voor mij is het 
puur bezig zijn. Ik vind het heel mooi om alles te zien bloeien en natuurlijk proef ik wel 
smaakverschil, de aardbeien zijn lekker zoet als ze klein zijn en de sla is erg mals en dat heb 
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je niet als je het in de supermarkt koopt. Het gaat mij echt om het met je handen in de aarde 
zitten en daarbij ik kom ook uit een familie van groen: mijn tante heeft tuinarchitectuur 
gedaan en mijn opa heeft ook altijd een volkstuin gehad, dat was toen uit noodzaak. Ze 
kwamen uit Amsterdam en ze hadden te weinig voedsel na de oorlog. Dus ja, dat zit gewoon 
in de familie. Mijn tante heeft me aangeraden een volkstuin te nemen toen de kinderen nog 
klein waren, dus door haar ben ik dit gaan doen. Ik wist wel dat het heel veel werk was, want 
mijn ouders hebben ook vijf jaar lang een tuin gehad.  
 
Waar haal je dan de kennis vandaan? 
Veel proefondervindelijk, veel zelf ontdekt, waardoor ik het eerste jaar op de verkeerde 
manier onkruid heb gewied. Te veel aarde meenemen, nu weet ik precies wanneer ik 
onkruid moet schoffelen en wanneer ik het er uit kan trekken. Nu is de grond bijvoorbeeld 
erg los en dan kan ik het onkruid er gewoon uit trekken en voordat er een droge periode 
aankomt, ga ik al schoffelen, want ik weet dat als de grond keihard is, ik er met de schoffel 
niet meer doorheen kom. En wat zaaien betreft, tja, dan staat er precies op het zakje wat je 
moet doen. Zo simpel is het ook. 
 
Waar ben je het meest trots op? 
IK vind de bloemen heel mooi en dat je alles zo ziet groeien, dat vind ik erg gaaf. Ik heb ook 
achterin een grasstrook, aan weerszijden en dan ga ik gewoon liggen en naar de wolken 
kijken en dan geniet ik, dan ontspan ik helemaal. Trots weet ik niet zo, maar ik word er heel 
relaxed van en ik ben er dan wel heel blij mee.  
 
Je hebt je tuin bewust zo ontworpen? 
Ja, heel simpel, een pad in het midden, de schuur hebben we tien jaar geleden neergezet 
en toen hebben we een groter terras gemaakt. Groente aan de linkerkant en ik heb nu twee 
bakken, voor aardbeien en wat kleiner spul. Ik weet nu ook precies hoeveel ik moet zetten 
om niets te hoeven weggooien. 
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Hoe belangrijk is het voor jou om lid te zijn van een tuinvereniging? 
Het is heel fijn dat je buren hebt, om een praatje te maken en je weet gewoon dat je op een 
complex zit. Als je ergens helemaal alleen zit, zou de animo minder zijn, denk ik. Je ziet hoe 
anderen het doen en dat hoef je niet te kopiëren, maar je ziet dat mensen bezig zijn en dat 
werkt motiverend. 
 
Heb je veel last van ongedierte? 
Jawel, maar ik scherm nu alles af met gaas, netgaas zeg maar, en dat helpt wel. Eenden of 
fazanten eten het anders op. Ik heb nu niet veel last van slakken en daar ben ik heel blij 
mee, want die kun je moeilijk weren. Aardbeien, kool en de bessenstruiken, die laatste daar 
moet ik nu netten overheen gaan gooien. Ik vind het helemaal niet erg als vogels van mijn 
bessen eten, maar als ze mijn hele struik leegeten, nee, daar doe ik het niet voor. Wat ik 
over heb, is voor de vogels. 
 
Heb je tips voor je medetuinders? 
Ik denk dat het fijn zou zijn om als beginneling wat instructies te krijgen, ik geloof dat dit 
vroeger wel gebeurde, om te voorkomen dat je heel veel energie steekt in dingen die je 
verkeerd doet. Met name het onkruid verwijderen; als je dat verkeerd doet komt het extra 
hard terug en dan moet je dus extra wieden en daar gaat misschien wel 80% van je tijd in 
zitten. Ik heb dat nu teruggeschroefd naar 70 of 60 % en dat scheelt als je daar in het begin 
wat begeleiding in krijgt. Ik heb in de loop der jaren veel mensen zien komen en gaan na 
een jaar of anderhalf jaar, omdat ze zich vergissen in de hoeveelheid werk om je tuin schoon 
te houden. Voor sommige mensen zou het beter zijn om thuis in je achtertuin een bak vol 
te zaaien met groente, dat is veel makkelijker.  
 
Moet het tuinieren dus echt je liefhebberij zijn? 
Ja, ik denk het wel, vanwege de tijd en energie en vanwege dingen die niet altijd lukken. 
Vorig jaar had ik gigantisch veel peultjes, maar dit jaar niet, dus de oogst is elk jaar 
wisselend. Dan moet je wel doorzettingsvermogen hebben en ook niet altijd voor resultaat 
gaan, maar er plezier in hebben.  
 
Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Mireille. 
 
Liesbeth Rodenburg 
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Nieuws uit de omgeving 
 
Inleiding 
In het vorige nummer van de Riethoorn heb ik u 
geïnformeerd over de mogelijke aanleg van een weg 
door het Zaanse Rietveld. Er zijn wat nieuwe 
ontwikkelingen. Ik breng u daar graag van op de 
hoogte. 
 
Nieuwsbrief  
Beter Bereikbaar Gouwe van 13 mei 2021  
In deze Nieuwsbrief staat het een en ander over de Noordelijke ontsluitingsroute Boskoop 
(W20). Met deze 60-kilometerweg ontstaat op de middellange termijn een extra ontsluiting 
voor Boskoop. Op deze weg kan op lange termijn een aquaduct aansluiten, zodra er budget 
is. Dan is er een snelle oost-westroute, inclusief extra oeververbinding.  
 
Waar de route precies komt, wordt verder onderzocht. Er zijn drie tracés mogelijk, waarvan 
W20-1 en W20-2 drie aansluitingsopties op de N11 hebben (zie onderstaande kaart). De 
westelijke route (W20-1) is nieuw. 
 
Oorspronkelijke route (W20-1) 
De route loopt tussen het Jagerspad in Boskoop en De Schans in Alphen aan den Rijn. Met 
deze weg is een aquaduct op lange termijn mogelijk. De weg maakt in Boskoop gebruik van 
bestaande wegen en er komt een onderdoorgang bij de bestaande spoorkruising bij het 
Paddegat. 
 
Aansluitingsopties N11: 
Noord: via de bestaande brug over de N11 en dan via bestaande wegen. Onderdeel hiervan 
is het ongelijkvloers maken van de bestaande spoorkruising bij de Schans. 
 
Midden: via de bestaande brug over de N11 en dan via een nieuwe weg naar de 
Gouwelandenlaan, inclusief spooronderdoorgang. 
 
Zuid: langs de N11, inclusief spooronderdoorgang. 
 
Voor tracé W20-1 via de noordelijke aansluiting bleek in het voortraject weinig draagvlak te 
zijn. Gebaseerd op voorstellen uit de omgeving worden er daarom nog twee andere tracés 
onderzocht: (W20-2 en W20-3) en twee aansluitingen op de N11 (midden en zuid). 
 
Alternatieve route oostzijde spoor (W20-2) 
Deze route loopt vanaf de Burgemeester Smitweg en/of Compierekade naar het oosten, 
onder het spoor door en buigt dan af naar het noorden. Met deze route wordt zoveel 
mogelijk voorgesorteerd op een toekomstig aquaduct. De aansluiting op de N11 kan op drie 
manieren, zoals beschreven bij W20-1. 
 
Westelijke route (W20-3) 
De route begint op de Burgemeester Smitweg (en/of Compierekade) en buigt ruim voor het 
spoor en het Zaanse Rietveld af naar de N11. Deze route sluit direct aan op de N11 
(aansluiting 9 Alphen aan den Rijn centrum). Deze route heeft geen nieuwe 
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onderdoorgangen onder het spoor. Voor deze westelijke route is bestuurlijk geen draagvlak 
in Alphen aan den Rijn vanwege een passage door een kwetsbaar gebied. 
 

 
Werkgroep Zaanse Rietveld 
De werkgroep Zaanse Rietveld is een petitie gestart onder het motto: Stop, maak geen weg 
door de polder 'Het Zaanse Rietveld'. De boodschap van de werkgroep is helder: een ‘uniek 
stukje natuur’ dreigt te verdwijnen, laat het niet gebeuren! Rob Paul, de petitionaris, heeft 
mij verteld dat de petitie ruim onder de aandacht zal worden gebracht. Als u dit artikel leest, 
zullen er vast al een aantal borden staan in de omgeving van het Zaanse Rietveld en heeft u 
wellicht al één van de 9000 flyers gelezen die zullen worden verspreid in een gedeelte van 
Alphen aan den Rijn. U kunt de petitie lezen en – als u het er mee eens bent – ondertekenen 
op behoudzaanserietveld.petities.nl U heeft de gelegenheid de petitie te onderteken tot 2 
september 2021. 
 

Bert Drolenga 
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                Materialen via de Tuinvereniging te koop: 
 

Materiaal Eenheid Euro 
Bemeste tuinaarde 40 liter 3,00 
Bemeste tuinaarde 5 x 40 liter 11,00 
Bio tuingrond    40 liter  3,50 
Bio tuingrond  5 x 40 liter   15,00 
Drainage Per meter 1,25 
Houten palen Per stuk 4,00 
Kalkkorrels 25 kg 10,00 
Koemest korrels 20 kg 15,00 
Lavameel 20 kg 13,50 
Patentcali 1 kg 1,00 
Potgrond 40 liter 3,50 
Potgrond 5 x 40 liter 15,00 
Regenton groot Per stuk 10,00 
Tonkin stokken  5 stuks   4,00 
Zand Per kruiwagen 3,00 
Zaai/stekgrond 20 liter  
12-10-18 1 kg 1,00 
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… er vroeger overal in het land spoorbaantuinen te vinden waren langs het spoor 

… Volkstuinvereniging Spoorzicht op 4 november 1981 is opgericht 

… eind 1988 de eerste tuinders hun tuinen konden inrichten aan de huidige locatie, het 

Rietveldsepad 

… u alles over de geschiedenis van ons complex kunt nalezen op de website in een helder 

stuk van J. Hanselaar 

… er heel veel historisch materiaal (foto’s, heel veel foto’s) aanwezig is in de archiefkast 

van ’t Stekkie 

… het tuinieren in de loop der jaren verschoven is van louter groenteteelt naar groente 

en bloemen en weer door naar groente, bloemen, gras, kassen en recreatie 

… het aantal tuinmannen aardig is ingehaald door het aantal vrouwelijke tuinders 

… er de laatste jaren veel jonge gezinnen zijn neergestreken bij Spoorzicht 

… Spoorzicht vele verschillende culturen bijeenbrengt 

… wij van de Riethoorn veel aandacht willen schenken aan het 40-jarig bestaan met een 

jubileumuitgave 

… de verschijningsdatum van deze uitgave dit jaar gepland staat op 4 november in plaats 

van 1 oktober 

… het een gedrukt exemplaar betreft dat aan alle (oud)leden zal worden verstrekt 

… u deze ‘glossy’ dus naast de open haard kunt leggen voor familie en vrienden om in te 

zien 

… wij een aantal verrassingen opnemen in deze speciale editie 

… we van harte hopen dat u ideeën hiervoor naar ons mailt, zodat het een uitgave wordt 

voor en van ons allemaal 

… voor Tuinvereniging Spoorzicht dus inderdaad geldt: 
  

waar zouden wij zijn……zonder de trein! 
 

 Liesbeth Rodenburg 
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