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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 
 
Coronatijd. Je merkt er niet veel van op ons complex. Natuurlijk, er zijn maatregelen 
getroffen. Mensen houden zich aan de nieuwe regels. Wat ik mooi vind, is dat ik steeds veel 
mensen met plezier bezig zie in hun tuin! Wat mooi dat wij tijdens de intelligente lockdown 
gewoon onze hobby kunnen uitoefenen. Er is dan even geen corvee, maar dankzij de grote 
inzet van een aantal vrijwilligers blijft ons complex er gewoon verzorgd uitzien! Hulde! 
 
Wat een zon in mei! Weer een record. Ook erg droog. Gelukkig liggen al onze tuinen aan 
een sloot.  
 
De Riethoorn krijgt een nieuwe eindredacteur. Ik heb het werk vijfenhalf jaar met veel 
plezier gedaan en vind het tijd voor een nieuwe eindredacteur. Nieuwe ideeën, enz. Ik heb 
in de persoon van Liesbeth Rodenburg een uitermate geschikte opvolger gevonden. Zij 
neemt mijn taak per 1 juli 2020 over. Liesbeth en haar man Leo hebben een tuin aan het 
Dillepad. Met haar man Leo heeft u al kennis kunnen maken door het interview met hem in 
de vorige Riethoorn. Ik wens Liesbeth een mooie tijd toe als eindredacteur van dit mooie 
blad.  
 
Ik dank alle redactieleden en vaste schrijvers voor al hun bijdragen en de plezierige 
samenwerking van de afgelopen jaren. In het bijzonder dank ik Remon voor zijn niet 
aflatende ijver om steeds weer een uitnodigende Riethoorn op te maken. Als laatste dank 
aan het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen en de gegeven beleidsvrijheid.    
 
U vindt in dit nummer weer de vaste rubrieken. 
 
Wij wensen u veel leesplezier toe.    
 
Namens de redactie, 
 
Bert Drolenga 

 
 

 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van juli 2020 

 

voor 

 

10 september 2020 

  

bij Liesbeth Rodenburg  

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Bestuur 
Voorzitter 
 

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Vacature 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
(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 

06-41310335 

Beheer, 
onderhoud 
Sectie A 

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

06-24805047 

Algemene zaken Vacature 
bart.plooij@tuinverenigingspoorzicht.nl  

Kantinebeheer/ 
Kantine in 
bruikleen 

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

06-20960847 

 
   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 
Alex Overgaag 
Cees Pont 
Jurgen Redelijkheid 
Kees de Rijk  
Oscar Widdershoven 
Bart Plooij 
Jan Zwanenburg 

Cl.03  
Di.11 
Cl.07 
As.19 
Di.04 
Br.11 
Er.17 
Er.20  
As.13 
As.18 
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 
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Redactiecommissie 
 
 

Liesbeth Rodenburg 
Gerk Kooy  
Ruud Schaft  
Remon Theuns 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Di.03 
Cl.06 
Co.05 
LZT 
 

Websitecommissie 
Bart Plooij 
Henk Voskuilen 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

As.18 
Cl.02 
 

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   

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

Clubhuis-/evene- 
mentencommissie 

Vacatures 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

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

Bi.09 
Er.20 

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 

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 
Jan van Niekerk Diverse werkzaamheden Br.03 
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 2020 
 

Vergaderingen 
4 Februari Bestuursvergadering  7 Juli Bestuursvergadering 
3 Maart Bestuursvergadering  1 September Bestuursvergadering 
7 April Bestuursvergadering   6 Oktober Bestuursvergadering 

23 April Alg. Ledenvergadering  3 November Bestuursvergadering 
5 Mei  Bestuursvergadering  17 November Commissievergadering 
2 Juni Bestuursvergadering  1 December 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 Januari Nieuwjaarsreceptie 

12 Maart Klaverjassen en sjoelen 
9 April Paasklaverjassen en sjoelen 

18 April Stekjesdag / Opening tuinseizoen 
14 Mei Klaverjassen en sjoelen 
11 Juni Klaverjassen en sjoelen 
27 Juni BBQ Vrijwilligers 
22 Augustus BBQ Leden 
10 September Klaverjassen en sjoelen 

8 Oktober Klaverjassen en sjoelen 
24 Oktober Wat te doen met een pompoen 
12 November Klaverjassen en sjoelen 
10 December Kerstklaverjassen en sjoelen 
19 December Kerststukjes maken en sluiting seizoen 
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Van de Voorzitter  
  
Het jaar 2020 begon goed totdat er in maart een virus uitbrak. Het 
coronavirus dat de hele wereld rondgaat. Ik noem het persoonlijk 
een oorlog zonder munitie. De uitbraak van het virus heeft 
verstrekkende gevolgen voor ons allemaal. Het bestuur heeft goed 
nagedacht hoe wij als vereniging hiermee om moeten gaan. Wij 
hebben direct een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen 
waren gelukkig in lijn met de adviezen van de AVVN. Gelukkig 
kunnen wij  - dankzij deze maatregelen – onze mooie hobby blijven 
beoefenen op ons complex. Wij hebben u steeds via E- mail 
berichten op de hoogte gehouden van de nieuwe regels waar 
iedereen zich aan moet houden.  
 

 

 

Helaas zijn er een aantal inbraken geweest. Wij hebben toen per direct besloten dat het hek 
permanent op slot moest, zodat alleen nog leden toegang hebben tot het complex. Dit werkt 
perfect, je ziet dat leden voor elkaar het hek open en dichtdoen. 
 
In mei is de laatste tuin verhuurd. Dit feit is voor het bestuur en de “desert storm ploeg” een 
kroon op het werk. We hebben nu zelfs een wachtlijst. Zeven personen staan er inmiddels 
op. Ik heet alle nieuwe tuinders en tuinsters van harte welkom als lid van onze vereniging. 
Ik zie dat verschillende nieuwe leden flink investeren in hun tuin om er iets moois van te 
maken.     
 
Het bestuur vindt het belangrijk dat u weet wat er zich binnen de vereniging afspeelt. Wij 
vinden een snelle berichtgeving belangrijk. Wij verzenden dan ook relevante informatie via 
E-mail naar onze leden.  
 
Laten  we allemaal de regels van het RIVM goed in acht nemen, zodat we  onze hobby  
kunnen blijven beoefenen. 

 
 
 Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Secretariaat 

Ik heb helaas op 4 juni mijn ontslag als secretaris moeten indienen bij onze voorzitter Rob 
Brederode. Het ging niet meer. Gezondheidsklachten vanwege een terugkerende ziekte. 
Het werd mij allemaal te veel. Te vermoeid om mijn werk voor de tuinvereniging te doen op 
het moment dat het nodig is. 
 
Gelukkig hebben zich drie kandidaten gemeld om mij op te volgen. Wij gaan met hen in 
gesprek en ik hoop mijn werkzaamheden aan iemand van hen te kunnen overdragen. 
 
Bouwzaken 
Ik blijf voor de vereniging wel de omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) aanvragen 
bij de Gemeente Alphen aan den Rijn. In het Algemeen-en tuinreglement de artikelen : 
Artikel 21 Voorschriften omtrent het bouwen van opstallen. 
Artikel 22  Bouwen van een tuinhuis/schuur en kas 
Artikel 23  Maatvoering 
Artikel 24  Plaats van een tuinhuis/schuur en kas 
Artikel 25  Bouwmaterialen etc..... 
 
Hiervoor is een nieuw e mailadres gekomen: bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 
Hier kunt u de vragen aan mij stellen over de bouwzaken. 
 
Bedankt allemaal 
Rest mij U en de overige bestuursleden te  bedanken voor de prettige samenwerking. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

 
Henk Voskuilen, 

secretaris 
  

 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Mezensterfte 
 
Er zijn de afgelopen maanden weer veel pimpelmezen en koolmezen ziek geworden en 
gestorven. Ook jonge meesjes stierven in hun nestkasten, mogelijk door gebrek aan voedsel. 
In de provincies Noord Brabant en Gelderland zijn de sterftecijfers het hoogst, maar ook in 
steden komt het veel voor. 
 

 
 
Volgens de ecologische tuinvereniging Velt en de Vogelbescherming ontvingen zij in 2019 
meer dan 1000 meldingen van verontrustte Nederlanders en Vlamingen. Zij vonden een 
nest met één of meerdere dode mezenjongen in hun tuin. Er volgde meteen een onderzoek 
en wat bleek:    

 In 95 nesten trof men 36 verschillende pesticiden aan, zowel fungiciden, insecticiden 
als herbiciden.  

 DDT, een insecticide dat sinds de jaren 1970 verboden is, wordt in 94 procent van 
de dode mezen teruggevonden.  

 In één nest trof het lab acht verschillende pesticiden aan. 

 Slechts vier nesten van dode mezen bevatten geen pesticiden. 
 

 
 
Lees meer over het onderzoek op www.sosmezen.be 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
http://www.sosmezen.be/
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Volgens de Vogelbescherming Nederland is er waarschijnlijk ook een indirect verband 
tussen het gif en het grotere aantal dode mezen. Door het gebruik van al die soorten gif 
tegen insecten zijn er ook minder insecten en dus minder voedsel voor vogels en andere 
insecteneters. Omdat honden- en kattenharen een geliefd nestmateriaal zijn voor mezen, 
komen ook bespoten haren met bv. anti-vlooienmiddelen met regelmaat in nesten terecht 
en dringen door de huid van de jonge meesjes. De restanten hiervan worden veelvuldig 
gevonden in de onderzochte mezen. 
 

 
 
En hoe zit het eigenlijk met de mezenbollen, zitten daar ook misschien pesticiden in? Dit zijn 
de resultaten:   

 In 10 van de 15 mezenbollen trof het lab geen pesticiden aan, vijf bevatten wel 
pesticiden.  

 De teruggevonden pesticiden in de mezenbollen zijn vooral insecticiden. Die werden 
hoogstwaarschijnlijk gebruikt bij de teelt van de zaden, pitten en granen.  

 Slechts drie van de 36 gevonden stoffen in de dode mezenjongen werden 
teruggevonden in de mezenbollen. 
 

Dit alles is voor ons weer een zeer belangrijke reden om geen chemische 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken en te kiezen voor natuurlijke middelen.           
 
Nelleke Dorsman 
 

 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Evenementen 
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In gesprek met … 

 
Twee laarzen hebben deze winter lang op hun 
kop gehangen op twee paaltjes aan het begin 
van het Coniferenpad (zie foto). Heeft u zich 
afgevraagd van wie deze laarzen zijn? Ik wel. De 
laarzen blijken van Marijn van Eijsden te zijn en 
ik maak een afspraak met hem. Daarom: 
 
In gesprek met Marijn van Eijsden.  
Marijn ontvangt mij op zijn tuin. Het is 
Hemelvaartsdag. Ik denk de eerste zomerse dag 
van 2020. De vriendin van Marijn, Odiel, is er 
ook en zij steekt direct van wal: “Marijn heeft 
deze tuin voor zijn verjaardag van mij gekregen. 
Dat was wel een beetje ingewikkeld. Hoe kan ik 
Marijn verrassen met een tuin zonder hem erin 
te betrekken? Maar kortom het is gelukt en via 
Kees de Rijk hebben we deze mooie tuin 
toegewezen gekregen.” 
 

 
Marijn heb je ervaring met tuinieren? 
“Ik heb geen ervaring met tuinieren.” Odiel onderbreekt Marijn en zegt dat hij misschien iets 
met tuinieren in zijn genen heeft, omdat zijn opa vroeger een tuin had. “Het is echt mijn eerste 
echte tuin. Bij mijn appartement heb ik een tuin van vier bij vier meter op het Noorden. Dat 
mag geen naam hebben dus. Ik wil deze tuin dus ook deels gebruiken voor recreatie als 
aanvulling op mijn tuin thuis. Verder vind ik het leuk om enigszins zelfvoorzienend te zijn op 
het gebied van groenten en fruit. Als ik iets niet weet zoek ik het op internet op. Ik heb ook 
een boekje gekregen met moestuinweetjes. Verder lees ik goed wat erop de verpakking van 
de zaden staat. Ik leer ook veel van mijn buurman op de tuin. Dat is Piet. Ik denk dat Piet de 
netste tuin van heel ons complex heeft. Mijn vriendin en ik lopen ook af en toe over de 
verschillende paden om ideeën op te doen. Al met al zijn er veel manieren om kennis op te 
doen.“ 
 
Hoe ben je tot de indeling van je tuin gekomen?  Ik meen dat toen jij hem kreeg de tuin helemaal 
leeg was. 
“Ik heb eerst het Huishoudelijk Reglement van de vereniging gelezen. Ik wilde direct een huisje 
en volgend jaar waarschijnlijk een kas. Ik kwam tot de conclusie dat met deze wensen de 
indeling van je tuin al grotendeels vastligt. Ik heb een aantal tekeningen op schaal gemaakt en 
ben zo uitgekomen bij de definitieve indeling. In de vier hoeken van de tuin heb ik wat ik maar 
noem moeshoeken gemaakt: plek voor allemaal planten. Ook op de plek waar ik de kas heb 
gepland, staan nu plantjes. Verder heb ik in het midden een grasveld aangelegd met aan de 
randen daarvan een aantal fruitbomen. In één van de moeshoeken hebben de drie kinderen 
van Odiel elk een tuintje. Dit eerste seizoen ga ik zien wat er allemaal lukt. Ik heb al geleerd 
dat ik de bonen te vroeg gelegd heb. Ik heb een keer een test gedaan op mijn werk waar uit 
bleek dat ik graag leer door uit te proberen. Dat doe ik hier dan ook.” 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Wat voor werk doe je, Marijn?  
“Ik werk bij de brandweer en heb twee functies. De eerste is - sinds een paar jaar - 
commandant van de luchthavenbrandweer van Rotterdam The Hague Airport. Daar voor heb 
ik onder andere bij de brandweer in Alphen aan den Rijn gewerkt als hoofd repressie. Repressie 
is een andere naam voor ‘uitruk’ van de brandweer. Mijn andere functie is Adviseur Gevaarlijke 
Stoffen van de veiligheidsregio Haaglanden. In die functie heb ik af en toe een zogenaamde 
piketdienst. Dan ben ik direct oproepbaar om adviezen – soms ter plaatse van de brand – te 
geven. Als ik piketdienst heb en toch naar de tuin wil, kom ik met een brandweer bus, omdat 
ik bij een oproep direct weg moet.” 
 

 
  
Wat voor opleiding heb je gedaan? 
“Ik heb eerst een HBO opleiding facility management gedaan. Tijdens deze opleiding ben ik als 
vrijwillig brandweerman bij de Rotterdamse brandweer gaan werken. Niet vreemd, want mijn 
vader en opa hebben beide bij de brandweer gewerkt. Na de opleiding ben ik naar de 
Brandweeracademie in Schaarbergen gegaan. In 2003 ben ik daar begonnen, bijzonder was 
wel dat de opleiding helemaal intern was toen. Nu gaan de studenten na de colleges gewoon 
naar huis.” 
 
Hoe is het in Corona tijd op Rotterdam The Hague Airport? 
“Samengevat: erg leeg. Er zijn bijna geen vluchten op het moment. De trauma- en 
politiehelikopter vliegen en af en toe een klein zakenvliegtuig. De aankomst/vertrekhal is leeg. 
Normaal zijn er twee miljoen passagiers per jaar. Onze laatste uitruk was op 20 april 2020. Bij 
normale bedrijfsvoering is er gemiddeld één uitruk per dag. Mijn mensen zijn wel gewoon op 
hun werkplek, omdat de luchthaven nu de formele uitwijk luchthaven is. Zelf werk ik 
grotendeels thuis. De werkzaamheden op de luchthaven zijn deels anders dan normaal. De 
brandweer ruimt bijvoorbeeld bij het tanken  gemorste kerosine op. Dit werk ligt grotendeels 
stil, omdat er bijna niet getankt wordt. De terminal wordt verbouwd, wij hebben nu genoeg 
tijd om de bouw voor wat betreft de brandveiligheid goed in de gaten te houden. Volgende 
week vrijdag krijgen we de sleutel van de nieuwe brandweerkazerne, die we 1 september in 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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gebruik nemen. Werk genoeg dus. Bovendien krijgen we 1 september een aantal nieuwe 
crashtenders. Mooie vooruitzichten!” 
 
Wat is een crashtender? 
“Bij de aanschaf van ons materieel gaan we uit van het slechtste scenario. Dat slechtste 
scenario is voor ons de crash van een Boeing 737-800 vol mensen en brandstof. Bij de crash 
breekt een vleugel af en de kerosine in de brandstoftanks in de vleugel komt vrij en vliegt in 
brand. Wij moeten binnen 30 seconden uitrukken en voor passagiers en bemanning een 
“leefbare” situatie creëren. Daarvoor hebben we crashtenders. Een brandweerauto met een 
waterkanon op het dak en een waterkanon op de voorbumper. In de auto hebben we een tank 
met 10.000 liter water en een tank met 1000 liter schuimvormend middel. Via de twee 
kanonnen kunnen we in één minuut de tanks leegspuiten. Verder heeft de crashtender nog 
een tank met 250 liter paars poeder. Schuim is wit, we kunnen dus zien waar het schuim is 
terecht gekomen en waar de paarse poeder. De waterkannonnen hebben een bereik van 80 
meter. De crashtender hoeft dus niet heel dicht bij het vliegtuig te komen.” 
 
Wat vind je van de vereniging, Marijn? 
“Ik heb nog niet alles meegemaakt vanwege de Corona. Ik stond ingepland voor de corvee, 
maar die ging niet door. Wat me opvalt is het sociale contact op het terrein. Het is heel anders 
dan in de stad. Mensen groeten elkaar, maken een praatje, zijn bereid om elkaar te helpen. 
Het geeft mij het gevoel wat ik vroeger bij kamperen had, een campinggevoel. Een dorpje in 
het dorp. Ik heb ook ’t Stekkie gehuurd om mijn verjaardag te vieren.” 
 
Marijn, bedankt voor dit gesprek. Mooi dat je in zo’n betrekkelijk korte tijd al zo veel 
gerealiseerd hebt op je tuin. Veel succes met de verwezenlijking van je verdere plannen 
toegewenst. 
 
Bert Drolenga 
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Belevenissen van een tuinman…”Bioversiteit” 
 
Inbraakgolf  
Voor de zoveelste keer komt er een mailtje van de secretaris binnen 
met de mededeling dat er weer is ingebroken! Triest, maar ook 
raadselachtig, want ik vraag me dan af wat er nu te halen is op ons 
tuincomplex? Ik zat zelf te denken wat voor waardevolle spullen ik 
in mijn schuurtje heb staan. Het meest kostbare is tuingereedschap 
en twee oude klapstoeltjes. Mijn handfrees was in prijs de grootste  
aanschaf, hoewel ik deze voor mijn verjaardag heb gekregen. Is het ze dan te doen om 
aggregaten, pompen en apparatuur voor zonnecellen? In ieder geval word je van de mail 
niets wijzer, behalve dat de politie het advies geeft om je huisje niet af te sluiten (zo 
voorkom je in ieder geval braakschade). Ik stel voor dat we een groot bord bij de ingang 
neerzetten met de mededeling dat het complex “geopend ” is voor iedereen….. Moeten we 
ook wel het hek van het slot doen! 
 
Droogte 
Om het dievenpad achter ons te laten: de vroege droogte dit voorjaar heeft ertoe geleid 
dat ik al vroeg met gieters in de weer moest. Meestal doe ik dat maar heel beperkt, maar 
dit jaar heb ik met name de aardbeien, die bij mij in een bak met een verhoogd bed staan 
en mijn knoflook verwend met een regelmatige plensbui. Doordat ik de grond zelden spit 
en al helemaal niet laat frezen (behoudens kleine stukjes die ik met de handfrees doe), is 
mijn grond 1 à 2 cm onder de oppervlakte al vochtig en kan ik mijn bewatering voor de 
hele tuin vooral richten op de maanden juli en augustus. Gelukkig heeft het begin juni een 
weekje lekker geregend en is bij iedereen het waterpeil weer aangevuld. Scheelt weer een 
hoop sjouwwerk. 
 
Mijn hommelkast, die ik verplaatst had omdat er vorig jaar geen gebruik van gemaakt was, 
is ook dit jaar onbewoond gebleven. Misschien staat het interieur de hommels niet aan? 
Leuk om te melden is dat ik dit jaar jong leven van diverse pluimage mocht verwelkomen 
op mijn tuin. Zo zat er na twee jaar ongebruikt te zijn, weer eens een koolmezen familie in 
mijn nestkastje en ook een eend had een leuk stekje gevonden bij het water voor haar nest. 
Van beide families heb ik geen kroost mogen aanschouwen, alleen het gepiep van de jonge 
mezen en de eierschalen van de pulletjes leverde het bewijs dat er weer een nieuwe 
generatie gevogelte uit het ei was gekropen. 
 
Nu maar afwachten of mijn planten ook zo vruchtbaar zullen zijn. In ieder geval doet mijn 
stoofpeer het uitstekend, maar blijft mijn “schone van Boskoop” vrijwel leeg dit jaar. 
Je kan ook niet alles hebben 
 
 
Ruud Schaft 
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Lente 
 
Deze lente gaat vanwege de pandemie zeer waarschijnlijk de geschiedenisboeken in als 
Covid-19 lente. De pandemie kwam niet helemaal onverwacht. Wetenschappers 
voorspelden het al. Misschien heeft de wereld een keerpunt bereikt, zoals een 
computersysteem dat overbelast raakt. Onze relatie met de aarde moet weer gaan 
herstellen en dat is meteen de positieve kant van deze crisis.  
 
Zelfreflectie 
Tijdens de lockdown werd je als het ware gedwongen om eens goed naar je eigen omgeving 
te kijken: verwaarloosde tuinen werden opgeknapt en groener gemaakt (operatie 
Steenbreek), tuinkennis werd vergroot, samen op zoek naar een duurzame verhouding met 
de aarde en denk nooit dat je geen impact op je leefomgeving kunt hebben.                                                                                                             
In deze periode ben ik extra blij geweest met mijn moestuin, een heerlijk toevluchtsoord, 
lekker buiten bezig zijn en inspiratie opdoen en kijken wat je kunt verbeteren in je tuin.                                                              
 
KOOP LOKAAL 
Mijn favoriete adres om biologische kruiden en wilde planten te kopen is Schoutens kruiden 
in Boskoop. Deze hardwerkende kwekers hebben veel kennis in huis en denken graag met 
je mee. KOOP LOKAAL. In Oegstgeest ligt kwekerij de Groene cirkel. Op deze kwekerij draait 
alles om het telen van biologische gewassen voor de verkoop, maar ook groente, “vergeten 
groenten”, fruit, kruiden en bloemen. Kruiden en bloemen zijn zelf te plukken in het seizoen. 
Ook worden er honingsoorten, honingproducten, bloemzaden en cadeauartikelen verkocht. 
Een heel leuk adres om eens te bezoeken.            
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Permacultuur 
Een prachtig boek over de oorsprong van permacultuur is: Tuinen van Overvloed van Fransje 
de Waard, het staat al jaren in mijn boekenkast en ik lees er regelmatig in. Bestellen bij de 
plaatselijke boekhandel.                                                                                                       
 

 
 
Wandelen / museumbezoek 
Rustig wandelen en van de natuur genieten kun je vaak in de diverse heemtuinen, het liefst 
in de vroege ochtend of de namiddag. Heemgebieden en/of tuinen zijn te vinden in Alphen 
a/d Rijn, Nieuwkoop, Leiden en Leiderdorp. Ga op pad in een mooi natuurgebied en neem 
dan de handzame gids Eetbare wilde planten mee van Steffen Guido Fleischhauer & Jurgen 
Guthmann; er gaat een wereld voor je open. Het is straks ook weer mogelijk om musea te 
bezoeken, ga dan eens naar Naturalis in Leiden en geniet van de permanente 
tentoonstelling Biodiversiteit.  
 
Zo gaan we vol inspiratie en mooie plannen de zomer in, geniet er van! 
 
Nelleke Dorsman 
www.operatiesteenbreek.nl                                                                                                    
www.schoutenskruiden.nl                                                                                                   
www.kwekerijdegroenecirkel.nl   
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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 
Golfplaten Per stuk 3,50 
Houten palen Per stuk 4,00 
Kalkkorrels 25 kg 10,00 
Kalkpoeder 25 kg 7,00 
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 
12-10-18 1 kg 1,00 
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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. 
 

 

Franchi Zaden 
 
Franchi Zaden is in 1783 opgericht door 
Giovanni Franchi. Het bedrijf is nog steeds in 
handen van de familie en gevestigd in 
Bergamo in Lombardije 
(www.franchisementi.it). De catalogus bevat 
meer dan 750 verschillende soorten zaden 
van groenten en kruiden uit alle windstreken 
van Italië.  
 
Al 15 jaar koop ik van Franchi zaden van 
planten die bij onze reguliere 
zadenhandelaars moeilijk te krijgen zijn. Een 
van mijn favorieten is de platte peterselie 
‘Gigante di Napoli’, een sterke plant met 
grote en mooie bladeren die sterk 
aromatisch zijn en in bijna al mijn salades en 
pasta’s terecht komen. 

 
 

 
 

Door de grote vraag naar bijzondere planten zetten nu meer tuincentra een selectie uit het 
aanbod van Franchi Sementi in het schap. Onder andere de Bosrand zie ik elk jaar een meer 
uitgebreider assortiment bieden; tot mijn vreugde nu ook enkele bijzondere paprikasoorten 
die je eerder alleen bij Vreeken Zaden kon bestellen, zoals de dunne groene peperone en 
de gele en rode puntpaprika ‘Corno Giallo’ en ‘Corno Rosso’. Ook de Romanesco bloemkool 
die in torentjes groeit en het goed doet als garnering en de palmkool ‘Nero di Toscana’ 
gedijen prima op onze klei. Ik mis maar één plant in het assortiment: een stevige grote 
Romana sla. Er worden genoeg little gem (Little Cos) bindsla’s aangeboden en die zijn 
knapperig, maar die vind ik persoonlijk te klein. Voorlopig moeten we Romana sla (ook wel 
Turkse bindsla) elders zoeken. 
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1.            
2.                 
3.                          

… het vorige keer over de Nationale Bijentelling 2020 ging 
… de resultaten van deze telling nu bekend zijn 
… er dit jaar een recordaantal mensen meedeed aan deze telling, namelijk 10.539 
… het mooie weer dit recordaantal in de kaart speelde, maar vermoedelijk ook het feit 

dat mensen door het coronavirus en zonder al teveel verplichtingen thuis zitten  
… er ook behoorlijk meer bijen zijn geteld dan de twee voorgaande jaren, namelijk 

136.026 
… er gemiddeld dus bijna 14 bijen en zweefvliegen per tuin zijn geteld  
… net als bij de twee vorige tellingen de honingbij het meest gezien is. Op veel plekken in 

de stad hebben hobby-imkers kasten staan en hun bijen waaieren over de woonwijken 
uit. Dit jaar staat de rosse metselbij op twee als meest getelde soort, gestegen van de 
derde plaats 

… de rosse metselbij onder andere profiteert van alle bijenhotels en bijenplanten die 
afgelopen jaren in de bebouwde omgeving zijn verschenen 

… het erop lijkt dat het natuurgebied de IJsvogel binnenkort voor het publiek zal worden 
opengesteld 

… de opening al een jaar eerder gepland was 
… dit natuurgebied tussen het Rietveldse Pad en de Ravelijnpad ligt 
… het gebied twee ingangen heeft: vanaf het Rietveldse Pad vanaf de N11 komend net 

voorbij camping Polderflora rechtsaf en via een bruggetje vanaf het Ravelijnpad  
… er veel te zien is: bomen en struiken, ondiepe en diepe plassen,  riet, bloemenweiden, 

een oeverzwaluwwand , ijsvogelnesten, krabbescheervelden en een observatie scherm  
… in één van de plassen een vogelvlot ligt 
… ik dit jaar voor het eerst zwaluwen heb gezien bij de oeverzwaluwenwand 
… ik gelezen heb dat er al een blauwborst is gezien in het gebied 
  

Bert Drolenga  
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