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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/
http://www.broeikassen.com/


 

 

 

P a g i n a  | 4  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

Van de redactie 
 
Het is alweer tijd voor een nieuwe editie van De Riethoorn en bij dezen wil ik mij als nieuwe 
eindredacteur graag aan u voorstellen. Ik heb er maar een foto bij gedaan, zodat u er een 
gezicht bij hebt. Ik ben ook te herkennen als die steeds maar gebukt staande, driftig onkruid 
wiedende vrouw aan het Dillepad, soms omringd door kleindochters, vaak met blaffende 
hond. Zo, nu weet u het vast wel. 
 
Ik wied graag onkruid, omdat ik verder niet echt handig ben in de tuin. Leo, mijn man, 
ontwerpt, spit, poot, zaait, snoeit en oogst en vertelt er graag over, maar ik onthoud het 
maar niet. Daarom haal ik de dooie bloemetjes maar uit de planten en werp me op onkruid. 
Dat onkruid komt u trouwens ook tegen in deze editie, want de meningen zijn er nogal over 
verdeeld. Het staat in de weg of verfraait de tuin met prachtige kleuren;  u leest er van alles 
over in de rubriek ‘Wist u dat’. Een andere ongenode gast, de mol, komt ter sprake in de 
bijdrage van Nelleke Dorsman en dat beestje kunnen we misschien ook eens anders gaan 
bekijken.  
 
Deze nieuwe uitgave van De Riethoorn zal op veel vlakken hetzelfde zijn als die van de 
afgelopen jaren. Ik heb er één nieuwe rubriek  aan toegevoegd: ‘Wat maken we er van’.  Ik 
wil graag ieder kwartaal een tweetal recepten plaatsen van wat u allemaal kookt, bakt of 
inmaakt van de oogst. Omdat dit een nieuw idee is, geef ik het goede voorbeeld; geen recept 
van mijn hand (ik kook zoals ik tuinier), maar twee recepten van mijn schoondochter en – 
zoon, die beiden heerlijk koken met veel fantasie. Voor de eerstvolgende uitgave wil ik u 
uitnodigen om uw specialiteit, graag met foto, in te sturen naar 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl ovv ‘recept’. 
 
Verder blijft het de vertrouwde Riethoorn waar ik u weer veel plezier mee wens. 
 
Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3)  

    
 

 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van Januari 2021 

 

voor 

 

10 december 2020 

  

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 (C0.07) 
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  

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

Cl.03  
Di.11 
Cl.07 
As.19 
Di.04 
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 
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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 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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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 Alg. Ledenvergadering 

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 
 

Helaas kunnen we als vereniging op dit moment geen evenementen organiseren. De 
wettelijke regelgeving is dusdanig streng dat wij met onze middelen, het Stekkie en de 
buitenruimte, niet weten hoe we het gezellig, maar ook veilig kunnen houden. Zodra de 
situatie verandert of iemand toch een goed idee heeft om iets te organiseren laten we dat 
via de mail aan iedereen weten.  
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Van de Voorzitter  
  
We zijn er allemaal klaar mee, het Coronavirus, maar we zijn er 
voorlopig nog niet vanaf. Halverwege september neemt het weer 
toe. Laten we allemaal de regels van het RIVM goed in acht nemen, 
zodat het virus niet verder toeneemt en we onze hobby  kunnen 
blijven beoefenen. 
 
Als we verder even terugblikken op de afgelopen periode, staat het 
ons nog vers in ons geheugen. Diverse keren waren er inbraken op 
ons complex. Het begon op het Asterpad met 8 inbraken, daarna 
waren ook de andere paden aan de beurt, in totaal 51 tuinhuizen. 

 

 

Het Terreinbeheer heeft elke keer het gehele complex geïnspecteerd en alle leden op de 
hoogte gesteld. De politie heeft iedere keer spoorafdrukken gemaakt. Zoals u ook gezien 
heeft, zijn bij het toegangshek maatregelen getroffen; het hek is nu voorzien van 
prikkeldraad en het is geopend van 9.00 tot 17.00 uur, ongeacht het aantal geparkeerde 
auto´s.  Alle leden zijn hierover geïnformeerd. 
 
Het gebeurde niet alleen bij ons complex, de verenigingen Ridderspoor en VTV Alphen 
hadden ook last van diverse inbraken. Nadat twee agenten ´s nachts bij Ridderspoor met 
een webcam zijn gaan posten, viel de dader door de mand. Gelukkig is hun inzet beloond! 
En heeft het altijd zin om aangifte te doen, want alleen op die manier weet de politie wat er 
speelt en kan men actie ondernemen. 
 
Helaas is er ook weer Phytophthora voorgekomen op het complex: vijf keer bij aardappels 
en 64 keer in tomaten. Iedereen heeft een mail ontvangen en de leden hebben dit snel 
opgepakt, namens het bestuur dank hiervoor. Hoe kunnen we Phytophthora voorkomen? 
Het belangrijkste is door alleen goedgekeurde poters aan te schaffen met een NAK-nummer 
en uitsluitend vroege aardappels te zetten. Dit geeft minder problemen, aangezien wij niet 
spuiten met middelen die aardappelboeren wel gebruiken. Tomaten zijn zeer gevoelige 
planten, maar in een hobbykas zijn er nooit problemen, omdat men daar water geeft op de 
grond (Je ziet bij kwekers in het Westland tomaten alleen in kassen). 
 
Buitentomaten zijn gevoeliger, door temperatuurverschillen en regen. Het duurt dan langer 
voordat de plant is opgedroogd, waardoor schimmels toe kunnen slaan. In de maand 
augustus zijn de temperaturen zo hoog opgelopen dat er sprake was van een langdurige 
hittegolf, waardoor we steeds meer water moesten geven om de planten te laten overleven. 
 
Zoals elk jaar komt ook de Naschouw er weer aan. Laten we er met z’n allen weer voor 
zorgen dat dit goed voor elkaar komt. Bekijk ook kritisch welke materialen we gebruiken en 
welke niet en voer deze dan af naar de Limes. Zo voorkom je dat het materiaal bij storm bij 
anderen in de tuin terechtkomt. Veel succes. 
  
 Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
In de vorige Riethoorn liet Henk Voskuilen al weten dat hij wegens gezondheidsklachten zijn 
werkzaamheden als secretaris moest beëindigen. Henk, bedankt voor al het werk dat je 
hebt gedaan (en nog steeds zult blijven doen!). 
 
Sinds enige tijd heb ik het werk als secretaris van Henk overgenomen en sta ik verbaasd over 
hoeveel werk er door het bestuur verzet wordt. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die daarbij 
twee handjes helpen. 
 
Vooral de laatste tijd zijn er door het Coronavirus, maar met name door de vele inbraken 
op ons complex, veel extra werkzaamheden nodig geweest. Contact met politie, alle tuinen 
nalopen op schade en vervolgens de betrokken tuinders informeren. Dit heeft vooral voor 
Rob Brederode en Kees de Rijk een zware aanslag op hun beschikbare tijd gedaan.  
 
Laten we hopen dat de inbraakgolf nu voorbij is, over Corona doe ik maar geen uitspraken, 
er zijn al te veel (zelfbenoemde) deskundigen die daar een mening over hebben. 
 
Inmiddels heeft u ook de uitnodiging voor de ALV ontvangen. Uit ervaring weten we dat het 
aantal leden dat daarnaartoe komt minder dan 60 is, nu maar hopen dat dat zo blijft. Er 
kunnen en mogen in Driehoorne echt maar 60 mensen in de zaal. Het zal ook best wel even 
wennen zijn om te praten over 2019 terwijl 2020 er al “bijna” op zit. 
 
Nog even kort over mij. Mijn vrouw Nell tuint met liefde en plezier op Coniferenpad 7. Ik 
help haar daar wat bij, en onderhoud mijn sociale contacten. Dat zijn er tot mijn vreugde 
intussen aardig wat meer geworden door mijn nieuwe functie. 
 
Ik hoop mijn functie de komende jaren naar jullie tevredenheid en mijn plezier te kunnen 
invullen. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

 
Ton van Dijk 

Secretaris 
  

 
 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Insecten gekleurd in beeld 
 
Afgelopen zaterdag liep ik (Remon Theuns) over het complex om een paar foto’s te 
“regelen” voor deze Riethoorn. Ik liep de paden af, druk rondkijkend naar wat geschikt zou 
zijn. Een grote pompoen? Een grote bos pampasgras? Ineens zag ik een hommel op een 
zonnebloem zitten. Ik heb toen met mijn Samsung S10+ wat foto’s geschoten. In eerste 
instantie niet echt tevreden, want bij de tweede kans was de hommel alweer weg. Maar 
toen zag ik al die kleurige bloemen, en nog meer hommels, bijen, vlinders, ect… En de ene 
foto werd nog mooier dan de ander… Om de Riethoorn een “natuurlijke” kleur te geven, 
vindt u tussen de onderwerpen het resultaat van deze hele belangrijke diertjes. Genieten! 
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P a g i n a  | 12  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

Verslag van de schouwcommissie over het tuinseizoen 2020 

 

Nu het einde van het tuinseizoen nadert is het weer tijd om een verslag te maken over de 
resultaten van de schouw in het voorjaar en het najaar. 
 
Het is voor iedereen duidelijk dat dit seizoen erg afwijkt van de tuinseizoenen in voorgaande 
jaren. Door de coronacrisis werd al snel duidelijk dat er veel mensen tijd namen om te 
tuinieren met als gevolg dat alle vrije tuinen in korte tijd werden verhuurd. Toch heeft de 
lange periode van hoge temperaturen er aan bijgedragen dat niet iedereen de juiste 
aandacht aan zijn moestuin heeft besteed en dat alles sneller groeide dan dat men voor 
mogelijk hield. Bij de laatste schouw bleek dan ook dat een groot aantal tuinen overwoekerd 
waren door onkruid en dat het noodzakelijk onderhoud aan de sloot en slootkant helemaal 
niet was uitgevoerd. 
 
Als extra aandachtspunt voor het seizoen 2019 stonden de openbare paden (en de ruimte 
er omheen) op onze lijst en daar was erg veel werk van gemaakt…  
Dit jaar moeten we constateren dat de openbare paden op veel plaatsen weer zijn 
overwoekerd en gevaarlijke kieren gaan vertonen. De 50cm-zone naast het openbare pad 
wordt vaak foutief beplant, 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 er 
geen brede kieren tussen de tegels ontstaan waardoor fietsers ten val kunnen komen. 
 
Dit seizoen was de sloot en slootkant (net als bijna alle voorgaande seizoenen) ook weer 
een extra punt van aandacht. Ondanks dat de meeste tuinders het belang inzien van een 
schone en plantenvrije sloot, bleek bij de najaarsschouw dat bij een zeer groot aantal tuinen 
weinig tot niets aan het onderhoud van de sloot was gedaan. 
De plantengroei in de sloten is het afgelopen seizoen door de hoge temperaturen heel 
anders dan in koelere jaren: er is minder “flap”, maar daartegenover groeien andere 
waterplanten weer sneller. Wanneer een tuinder eenmaal per week even een hark door de 
sloot haalt om de waterplanten te verwijderen, dan blijft dit een simpele klus en komt het 
niet allemaal neer op een snelle schoonmaakactie vlak voor de najaarsschouw en ziet de 
sloot er altijd goed uit ondanks eventueel slecht of erg warm weer. 
 
Zorg er wel voor dat bij het verwijderen van de plantengroei de waterdieren (vissen, kikkers, 
slakken etc.) weer in de sloot teruggezet worden. Aanwezigheid van waterdieren 
garandeert een hogere waterkwaliteit. 
 

Bij de extra aandacht aan de erfafscheidingen is gebleken, dat er vaak palen zijn afgebroken 
en ook dat het hekwerk overwoekerd wordt door onkruid of klimplanten. Om u te helpen 
bij het onderhoud van de erfafscheiding vermelden we hieronder nog een keer de 
voorwaarden, waaraan een juiste erfafscheiding moet voldoen: 

- Minimaal 50 cm afstand tussen de erfafscheiding en bouwsels (maximale hoogte 70 
cm) – bijv. compost- en broeibakken.  

- Gazons moeten altijd minimaal op een afstand van 30 cm van de erfafscheiding zijn 
aangelegd. 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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- 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! 

 
Het bestuur heeft besloten om voor het tuinseizoen 2021 geen extra aandachtspunten aan 
te geven. Dit houdt in dat voor het komende tuinseizoen de schouwcommissie weer aan 
alle punten betreffende het onderhoud van uw moestuin aandacht zal besteden. 
 
Mocht u vragen of twijfels hebben over wat er wel of niet mag op uw tuin, neem dan gerust 
contact op met het bestuur of de schouwcommissie. Zij kunnen u voorzien van de juiste 
informatie, waardoor veel ergernis kan worden voorkomen. 
 
De schouwcommissie wenst u een gezond en een vruchtbaar tuinseizoen 2021. 
 
Namens de schouwcommissie, 
Jo van den Hoven 
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Verslag Commissie In-/verkoop Zaden en Pootaardappelen 2020 

 

Ondanks dat niet alle leden op de hoogte zijn van het feit dat zaden en pootaardappelen via onze 
vereniging kunnen worden aangeschaft, is het aantal bestellingen constant gebleven en kunnen we 
ook dit jaar weer profiteren van een hoge korting die de firma Garant Zaden op de bestellingen 
geeft: 25% korting op een bestelling van zaden en 10% korting op een bestelling van 
pootaardappelen. De vereniging berekent deze korting rechtstreeks door aan de tuinders. 
 
Het aantal bestellingen van zaden bedroeg dit jaar 63 en het aantal bestellingen pootaardappelen 
was 45 (Dit aantal is ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar). 
 
U kunt ook profiteren van deze korting, wanneer u als tuinder niet veel zaden of pootaardappelen 
nodig heeft. Misschien is het wel mogelijk om met een andere tuinder samen een bestelling te doen 
en toch van alle voordelen te profiteren. 
 
Bij het bestellen van pootaardappelen was er de mogelijkheid om buiten de standaardgewichten 
die Garant Zaden hanteert (2,5 en 5 kg) minder aardappelen te bestellen. De commissie 
combineerde dan alle kleine bestellingen tot één grote en zorgde er zodoende voor dat de kleine 
gewenste hoeveelheden pootaardappelen werden geleverd. Inmiddels is (na 2 testjaren) gebleken, 
dat dit niet de juiste aanpak was. Afgelopen jaar waren er 7 tuinders die geringere hoeveelheden 
wilden en dan verspreid over 11 verschillende soorten!! Het gevolg is dat de vereniging bleef zitten 
met een overschot van 14 kilo verschillende soorten pootaardappelen. U zult begrijpen dat dit niet 
de juiste manier is. 
 
Het bestuur heeft inmiddels hierover overleg gepleegd en voor het volgende tuinseizoen het 
volgende besloten:  
Het is alleen nog mogelijk om pootaardappelen per standaard besteleenheid (zoals aangegeven 
op het bestelformulier van de Fa. Garant Zaden) te bestellen. 
 
Indien een tuinder een afwijkende gewichtshoeveelheid pootaardappelen wil, dan zal hij dit zelf met 
andere tuinder(s) onderling moeten regelen en combineren. Bij de presentatie van de zadengids 
voor het seizoen 2021 zal dit ook via het begeleidend schrijven duidelijk worden gemaakt. 
 
Zijn er nog vragen over het bestellen van zaden of pootaardappelen, dan kunt u altijd even contact 
opnemen met een van de commissieleden. 
 
Namens de Commissie In-/verkoop Zaden en Pootaardappelen, 
 
Jo van den Hoven 
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De Mol 
 
Veel mensen zien mollen in hun tuin het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Ze doen er 
daarom alles aan om de mollen te verjagen en soms ook te bestrijden. Maar wist je dat een 
mol een heel nuttig beestje is? Terwijl ze aan het graven zijn, maken ze de grond heel luchtig 
en eten ze insecten op die anders bepaalde planten beschadigen. 

- de mol eet elke dag minstens de helft van zijn eigen gewicht aan naaktslakken, 
keverlarven en wormen  

- de mol moet elke paar uur eten, anders sterft hij van de honger  
- de mol legt een voorraad van levende wormen aan in zijn tunnel, met een beet 

achter de kop verlamt hij ze 
- de ogen van de mol zijn erg klein, waardoor hij nauwelijks kan zien. Zijn belangrijkste 

zintuig is zijn spitse roze snuit 
- de haren van een mol staan niet in één richting ingeplant, zo kan de mol voor- en 

achteruit in z’n tunnel 
- de mol heeft vijf lange vingers plus een extra “duimpje”, deze botknobbel is handig 

bij het graven 
- de mol graaft met een snelheid van tussen de 12 en 15 meter per uur een niet al te 

diepe gang  
- een molshoop weegt één tot twee kilo, met uitschieters naar acht kilo 
- een mol heeft een territorium van ongeveer 400 m2 en duldt geen andere mollen in 

zijn gebied. In het voorjaar komen de mannetjes in actie en gaan ze op zoek naar 
een vrouwtje om mee te paren. Direct na de paring wordt het mannetje weggejaagd 
en zorgt het vrouwtje voor de jongen. Na een draagtijd van 4 á 5 weken zal ze 2 tot 
7 jongen baren. 

                                                        
In plaats van je druk te maken over molshopen in je tuin kan je het ook in je eigen voordeel 
draaien. Druk de aarde van de molshoop niet de grond in, maar maak er gebruik van.                                                    
Het is mooie, losgewoelde grond die kan dienen als zaaibed voor planten. Een beetje 
molshoop levert al snel een emmer aarde op. De mol lust ook geen groenteplantjes.                                                                                                    
De veenmol, zeer berucht op volkstuincomplexen, eet niet alleen insecten en larven, maar 
hij eet ook veelvuldig de wortels van je planten op. In sommige gebieden komt de veenmol 
veel voor en brengt veel schade aan. De mol is één van de natuurlijke vijanden van de 
veenmol. Hij ziet de veenmol als een heerlijk hapje. Het is maar een weetje! 
 

Online cursus Tuinvogels 

Van pimpelmees tot puttertje: in de gratis cursus ´Tuinvogels in Nederland´ leer je in tien 
lessen veelvoorkomende tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met volop praktische tips 
voor eigen tuin of balkon, filmpjes, ezelsbruggetjes en weetjes. 

 
Nelleke Dorsman 
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In gesprek met … 

 
Het is een beetje druilerig weer op 15 juli als ik het 
Coniferenpad oploop voor een gesprek met Bert 
Drolenga. Bert heeft al 23 andere 
tuinverenigingsleden aan de tand gevoeld in de 
vijfenhalf jaar dat hij eindredacteur van de 
Riethoorn is geweest en dus is het hoog tijd om 
hem nu eens wat vragen te stellen. Daarom: 
 
In gesprek met Bert Drolenga 
 
Hoe kwam je op het idee om interviews te gaan 
houden? 
Nou, ik vond dat gewoon leuk. Je ziet dat ook bij 
de gemeenteraad hier in Alphen aan den Rijn, daar 
heb je de Nieuwsbrief Raadspraak en dan is er een 
raadslid die iets over zijn of haar motivatie vertelt 
en daarna geeft hij de pen door aan een ander. Het 
is een leuke manier van kennismaken, wat 
beweegt iemand, waar is-ie door gemotiveerd, dat 
soort dingen. 
 

 

Hoe gaat het met jou en je vrouw? 
Goed, we hebben onze draai gevonden in deze toch wel bijzondere tijd. Er is veel meer stilte, 
meer rust, en dat waarderen wij bijzonder. Het is eigenlijk ook een tijd van bezinning, niet 
alleen voor ons persoonlijk, maar voor de hele maatschappij. Ik hoop dat er dingen gaan 
veranderen, alhoewel ik daar niet erg optimistisch over ben. Als ik kijk naar onze maatschappij, 
die is helemaal economie-gedreven, en je ziet die reflexen allemaal weer terugkomen. Alle 
hulppakketten zijn gebaseerd op ‘we moeten terug naar hoe het was’, terwijl ik eigenlijk hoop 
op een omslag. Ook qua milieu, qua landbouw, dat het niet alleen maar gaat om welvaart, 
maar om het welzijn van mensen. Kunnen we eventueel gelukkig zijn met minder geld? 
Gewoon tevreden zijn met je omgeving, met de mensen om je heen.  
 
Wat heb je gemist in de coronatijd? 
Het oppassen op de kleinkinderen. We doen het nog steeds niet, omdat het, denk ik, nog 
afgeraden wordt. Kinderen worden dan wel niet ziek, maar ze kunnen wel opa of oma 
besmetten. 
 
Wat ik ook gemist heb is het samenkomen van onze gemeente, dat kon ook van de één op de 
andere zondag niet meer. Nu komen we wel weer samen, maar er passen niet zoveel mensen 
in de zaal vanwege die anderhalve meter. 
 
Hoe zag jullie werkzame leven eruit? 
Ik heb gewerkt bij de Koninklijke Marine, als officier technische dienst. Ik heb mijn opleiding 
gehad in Den Helder aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en in die tijd heb ik ook Trinie 
leren kennen. We zijn getrouwd toen ik nog jong officier was. Toen zijn we in Enschede gaan 
wonen, omdat ik op dat moment studeerde aan de Technische Universiteit Twente. Daarna 
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zijn we verhuisd naar Den Helder, ik heb ruim 33 jaar bij de marine gewerkt en ben er toen 
met functioneel leeftijdsontslag uit gegaan. 
 
Trinie was onderwijzeres in het basisonderwijs. Zij is met 55 jaar gestopt, zij vond het nuttiger 
om de ene dag die zij nog werkte aan de kleinkinderen te besteden. 
 
Na mijn tijd bij de marine heb ik nog heel veel gedaan. Zo heb ik heel lang in de 
ombudscommissie gezeten hier in Alphen aan den Rijn.  Wij moesten uitzoeken hoe het zat 
met de klacht en niet alleen het verhaal van de klager, maar ook van de ‘beklaagde’ aanhoren. 
Wij vormden ons daar dan een oordeel over en we gaven een vrijblijvend advies aan het 
college. Het was heel leuk om te doen. Later heeft de gemeente besloten dat het beter was 
om naar de nationale ombudsman over te gaan. Ik vind dat jammer, want ik denk dat het voor 
de Alphense burger beter is als er een lokale ombudsvoorziening is. Kijk, als er wat was in 
Hazerswoude Dorp of die kant op, dan fietste ik daar gewoon even heen. Dat zie ik de nationale 
ombudsman niet gauw doen.  
 
Doe je veel aan sport? 
Ja, Ik fiets veel, vanuit Rome naar huis in 16 dagen en ik ben naar de Middellandse Zee geweest, 
ik heb heel veel fietsreizen gemaakt. In de bergen fietsen was de grootste uitdaging, want je 
hebt wel zo’n 20, 25 kilo bagage bij je. 
 
Hoe lang hebben jullie deze tuin nu? 
Ongeveer 6 jaar. Daarvoor woonden we in Ridderveld en toen hadden we een tuin in de 
Ridderbuurt, bij tuinvereniging  Alphen. Toen we verhuisden dacht ik, ik wil een tuin dichterbij 
hebben, want ik fiets dus wel graag, maar dan ga je niet zo gauw voor het eten even worteltjes 
halen. Liefst heb ik een tuin bij huis, maar ja, dat gaat niet. 

 
Heb je een bepaalde visie wat tuinieren betreft? 
Ik houd van natuurlijk tuinieren. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en wel 
composteren natuurlijk. Ik ben ook gestopt met spitten, want  ik heb gelezen dat het voor het 
bodemleven beter is. Wormen worden doormidden gesneden, ik weet het allemaal niet hoor, 
maar ik stel me dat zo voor. Die wormen maken allemaal gangetjes in de grond, dus die 
afwatering, die grond die wordt toch niet zo dik, dat valt wel mee. 
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Ik heb ook veel bloemen in mijn tuin voor de bijen en de insecten in het algemeen. Als je kijkt 
naar dat kastje (Bert wijst naar een klein insectenhotel), dan zie je dat er heel wat gaatjes 
dichtzitten. Dat zijn metselbijen die de gaatjes met grond dichtmetselen. Misschien maak ik 
er nog eens eentje naar eigen inzicht samen met de kleinkinderen of zo. 
 
Wat is je advies aan beginnende tuinders? 
Vraag andere tuinders om advies en vraag hulp als je op vakantie gaat, want als je tuin na drie 
weken vakantie een puinhoop is, raak je misschien ontmoedigd. Vraag of iemand het ergste 
vuil voor je weghaalt. Er zijn genoeg mensen die willen helpen of je willen vertellen hoe zij het 
allemaal aanpakken. Als ik iets wil weten, ga ik naar mijn overbuurvrouw Nel, die weet zoveel!  
 
Ik ga ook graag buurten bij John Bontje, de man van de bloemenklok; ik heb samen met hem 
artikelen geschreven en dingen voor hem uitgezocht. Hij weet ook ongelooflijk veel. 
 
Vraag ook eerst toestemming voor je een kas of een huisje neerzet, zodat je niet voor 
verrassingen komt te staan en hem later weer moet afbreken omdat-ie op de verkeerde plek 
stond of zo. 
 
Wat staat je vooral bij van vijfenhalf jaar Riethoorn redacteurschap? 
Ik heb een keer een ingezonden brief gehad, dat vond ik heel leuk, en die ging over de sloot. 
De schouwcommissie had het advies gegeven om elke week even met de hark door de sloot 
te gaan om alles goed kort te houden. Toen kreeg ik een brief van een lid van de vereniging 
die bij het waterschap, bij Rijnland werkt, en hij was het er niet mee eens. Toen heb ik hem 
maar geïnterviewd, zodat zijn mening ook in de Riethoorn verscheen. 
 
De Riethoorn is dus nuttig en hij moet lezenswaardig zijn en uitstralen waar het bestuur voor 
staat. Als er andere inzichten zijn, moeten die ook gepubliceerd worden, want daar worden 
we allemaal wijzer van. Maar als iemand ergens kritiek op heeft, wordt dat niet in de Riethoorn 
gezet; daar zijn andere kanalen voor. De andere leden hebben er niets aan om dat te weten. 
Dan stap je naar het bestuur en die staan daar open voor. 
 
Wat vind je van de vereniging? 
Het is een heel fijne vereniging met leuke activiteiten, zo’n stekjesmarkt aan het begin van het 
seizoen, en het sociale gebeuren vind ik heel fijn.  Dat mensen naar elkaar omzien, praatjes 
maken en elkaar helpen als het nodig is. En ik waardeer de inzet van zoveel mensen, zonder 
die inzet zou het niet zijn zoals het is. 
 
Wat is je advies aan beginnende eindredacteuren? 
Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik zou zeggen, opmerkzaam zijn, rondlopen op het complex, 
je oor te luisteren leggen, horen wat mensen bezighoudt, en daar zou je je artikelen op af 
kunnen stemmen. Verder heb je heel veel beleidsvrijheid en je kunt alles aanpakken zoals jij 
dat het beste vindt. 
 
Ik wens je heel veel succes met het redacteurschap.  
 
Hartelijk bedankt, Bert. 
 
Liesbeth Rodenburg 
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Belevenissen van een tuinman…”Grote opruiming” 
 
Er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan…  
 
Vanwege een verhuizing heb ik helaas moeten besluiten om mijn tuin 
per 1-1-2021 op te zeggen. De afstand van huis naar de tuin was te 
groot geworden om een paar keer per week de rit naar Alphen aan den 
Rijn te maken en daardoor kan ik mijn tuin amper bijhouden. Zeker in 
het voorjaar en de zomer moet je bijna elke dag wel even op je tuin zijn 
en dat gaat natuurlijk helemaal niet meer. Ik zal het missen. 
 

 

Een verhuizing brengt altijd veel werk met zich mee, je moet beslissen wat je wilt meenemen 
en wat je wilt weggooien, alles moet netjes in dozen of beschermd voor vervoer ingepakt 
worden en alles moet vervoerd worden, ik denk dat iedereen wel ervaring heeft met 
verhuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid nemen van buren, vrienden en kennissen als je ver weg gaat wonen hoort er ook bij. 
Ik zal zo nu en dan wel op de tuin zijn om de boel op te ruimen en netjes achter te laten voor 
een volgende tuinder. Mijn deur van mijn huisje nog even netjes in de verf zetten 
Dan hoop ik ook maar dat de kersenboom, stoofpeer, handappel en goudrenet overgenomen 
worden, want die doen het goed en het zou zonde zijn om die te kappen. Aalbessen, jostabes 
en herfstframboos  zijn eenvoudiger te verwijderen en die kan je ook makkelijker aan iemand 
anders geven. Ik hoop dat er liefhebbers zijn voor all vermelde  ‘inventaris’.  Tsja, verhuizen is 
niet altijd makkelijk. 
 
Wat ik allemaal niet mee kan nemen: 20m2groene asperges, 20 pioenrozen, dahlia’s, blauwe 
bessen, appelboompje en een kers, allerlei andere planten en bolletjes die ik in de loop der 
tijd heb geplant, gereedschap, een waterton, een plastic compostton en een houten 
compostbak, kweekpotjes, gegalvaniseerde verhoogde bakken (voor bijv. aardbeien) en een 
mooie platte bak. Wat moet ik daar nu mee? 
 
Weggooien vind ik zonde, het is allemaal met liefde geplant, gekocht en opgekweekt. 
 
Liefhebbers voor bovenstaande inventaris en planten kunnen zich bij mij melden via 
ruud@twin-r.nl of telefoonnummer 06 – 202 45 259 
 
Mocht ik jullie niet meer zien, dan bij dezen alvast het afscheid.  
Veel tuinplezier. 
 
Ruud Schaft 
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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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Wat maken we er van? 
 
Hieronder een heerlijk recept van Mogashni Rodenburg-Naidoo, mijn schoondochter; ik heb 
haar oorspronkelijk Engelse tekst laten staan, zodat u kunt uitproberen of mijn vertaling wel 
klopt. 
 

Farfalle with sundried tomatoes sauce and aubergine 
 

20 mins to make 
 

1 aubergine 
1 onion 

2 garlic cloves 
120g sun dried tomatoes 

360g farfalle pasta 
200ml cooking cream 

20g basil 
Parmesan cheese to grate over 

100g rucola 
 
1. Boil the pasta with some salt. Cut the aubergine into cubes of 2 cm. Cut the onion 

and garlic fine. Cut the sun dried tomatoes into small pieces 
2. Cook the pasta for 10 mins. Put a little flour in the aubergine blocks and fry in pan. 
3. Warm some olive oil in a pan and cook the onion, garlic and sun dried tomatoes with 

some salt and pepper. Add a little vegetable stock if you like. 
4. Add the cooking cream to the cooked mixture and cook for 3 mins. 
5. Serve. Pasta first, sauce over pasta. Then add rucula and garnish with basil 

 
Farfalle met zongedroogde tomaatjes en aubergine 

 
Klaar in 20 minuten 

 
1 aubergine 

1 ui 
2 tenen knoflook 

120g zongedroogde tomaatjes 
360g farfalle pasta 
200ml koksroom 

20g basilicum 
Parmezaanse kaas (geraspt) 

100g rucola 
 
1. Zet de pasta op met wat zout. Snijd de aubergine in blokjes van 2 cm. Snijd de ui, de 

knoflook en de tomaatjes in kleine stukjes. 
2. Kook de pasta ongeveer 10 minuten. Meng de blokjes aubergine met wat bloem en 

roerbak ze gaar in de pan. 
3. Roerbak nu de ui, knoflook en de tomaatjes in olijfolie en zout en peper. Voeg naar 

smaak groentebouillon toe. 
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4. Voeg de koksroom toe aan het mengsel en laat het geheel 3 minuten sudderen. 
5. Pasta eerst, dan de saus erover. Voeg rucola toe en garneer met basilicum. 

 

 
 

 

Vervolgens een zeer smakelijke maaltijd namens Jori de Boer, mijn schoonzoon. 
 
 

 

Prei in de kolen 
 
Het is heel lekker om een hele prei in de gloeiende kolen 
te leggen. Na een paar minuten is de prei helemaal zwart 
geblakerd en gaat hij sissen. Hij kookt zichzelf dan als het 
ware, waardoor de prei super mals wordt. Als de prei klaar 
is (dit verschilt per dikte) dan haal je de prei van de kolen 
en trek je de buitenste lagen eraf. Snijd de prei in stukken 
van ongeveer 5cm, besprenkel met een beetje goede 
olijfolie en brokkel er wat geitenkaas over. Heerlijk als 
bijgerecht. 

 

 
 

 

Dit is een recept dat ik gevonden heb op internet. Vegetarisch eten is namelijk ook erg 
lekker en dit is een erg goede vervanger voor een broodje hamburger. In dit recept heb ik 
alleen de courgette vervangen door aubergine. Dat is ook te zien op de foto’s. 
 

 
Knolselderijburger 

 
1 grote knolselderij, 

1 courgette of aubergine, 
350 gram groene asperges, 

2 flinke eetlepels mayonaise, 
3 eetlepels zoete chilisaus, 

8 hamburgerbroodjes. 
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Voor de marinade: 
 

3 eetlepels (zonnebloem)olie, 
2 eetlepels sesamolie, 
2 eetlepels rijstazijn, 
2 eetlepel sojasaus. 

 
Extra: 

 Barbecue 
 RVS of aluminium groente stoomandje voor op de barbecue. 

 
1. Maak als eerste de marinade: meng hiervoor de (zonnebloem)olie, de sesamolie, 

rijstazijn en sojasaus door elkaar. Zet apart. 
2. Snijd het wortelige gedeelte van de knolselderij vlak af en leg met het snijvlak omlaag 

stabiel op de snijplank. Vervolgens snijd je de ‘zijkanten’ van de knolselderij er af. Het 
is niet erg als je niet mooi rond uitkomt. Een zes- of achthoek kan ook. Leg daarna de 
knolselderij op zijn kant en snijd doormidden in 8 plakken van ca.1 cm breed. De 
stroeve bovenkant geeft je houvast tijdens het snijden, maar die gebruiken we niet. 

3. Leg de knolselderijburgers naast elkaar op de snijplank en kwast ze, aan weerszijden, 
in met de marinade. Laat marineren terwijl je de rest van het recept volgt. 

4. Was de courgette en verwijder de steel. Je kunt ervoor kiezen om de courgette in 
dunne (ronde) plakjes te snijden. Of schaaf linten van de courgette met behulp van 
een kaasschaaf. Was de asperges en snijd 2-3 cm van de onderkant af om het houtige 
gedeelte te verwijderen. Meng de courgette en asperges met 3 eetlepels van de 
marinade. Breng op smaak met een snufje peper, hussel goed om en stop in een 
groente stoommandje voor op de barbecue. Gril deze op indirecte hitte, naast de 
burgers.  

5. Gril de knolselderijburgers op directe hitte op de barbecue, want zo krijg je die mooie 
grillstrepen. Ongeveer 8 minuten per kant is voldoende. Om het ruitpatroon te 
verkrijgen gril je 4 minuten, draai de knolselderijburgers een kwartslag en daarna nog 
eens 4 minuten. Keer daarna om en doe hetzelfde. 

6. Ondertussen roer je de mayonaise los met de zoete chilisaus. De barbecuebroodjes 
snijd je vast overlangs door en kun je eventueel ook kort grillen (als hier nog plek voor 
is op de barbecue). 

Beleg de onderste helft van je broodje met de gegrilde courgette, leg hierop de knolselderij 
burger en 2 asperges. Lepel hier de chili-mayo overheen en dek af met de bovenste helft 
van het broodje. Serveer direct. 
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Gegrilde tomaten op de bbq 

 
4 vleestomaten 

4 eetlepels panko (een soort paneermeel) 
3 eetlepels Parmezaanse kaas, geraspt 

2 eetlepels tijm 
peper en zout 

 
Instructies: 
 
Maak de barbecue klaar om direct te grillen op medium hoge temperatuur van 200°C. 
 
Was en halveer de tomaten horizontaal.  
Leg deze met de gesneden zijde naar beneden op een bordje zodat ze kunnen uitlekken. (Je 
mag ook met een theelepel de zaadjes verwijderen). 
 
Pers de look en vermeng deze met de tijm, peper, zout en panko. 
 
Besprenkel het holle gedeelte van de tomaat met olijfolie en strooi er dan gul 
het kruidenmengsel overheen. 
 
Gril de tomaten direct boven de kolen, eerst met de holle kant naar beneden tot 
het kruidenmengsel er goudkleurig uitziet, draai dan de tomaten om, om ze aan de bolle 
kant te grillen voor zo'n 3-5 minuten. 
 
En klaar zijn ze! 
 
(De tomaten zijn te zien op de foto van de knolselderijburger) 
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1.            
2.                 
3.                          

… onkruid wieden erg ontspannend is en bovendien een prima rek- en strekoefening 
vormt 

… onkruid ook heel mooi kan zijn en een fijne landingsbasis is voor insecten en vlinder 

… planten niet expres onkruid staan te wezen, maar dat het ons vooroordeel is dat 
sommige planten als zodanig bestempelt  

… kale, omgewoelde aarde de ideale kiemplaats is voor onkruid 
… het daarom een goed idee is om braakliggende grond te vermijden, zowel in de winter 

als in de zomer 
… het belangrijk is om de tuin vrij te hebben van ongewenste planten in de tweede helft 

van mei, vlak voordat u op vakantie gaat en voordat u gaat poten of zaaien 
… heel wat onkruid ook prima te eten is (bv zevenblad, brandnetels, akkerkers, veldkers, 

pinksterbloem, herderstasje en vogelmuur) 
… de laatste vijf naar tuinkers smaken en dus prima te gebruiken zijn in een salade 
… de jonge blaadjes van zevenblad ook lekker zijn in een salade en ouder blad als spinazie 

goed te eten is 
… brandnetelsoep het (Finse) geheim is tegen voorjaarsmoeheid 
… de bladeren van paardenbloemen gesmoord lekker zijn in stamppot of bij eieren met 

spek 
… de bitterstof taraxine in paardenbloemblad het afval uit onze lever en nieren spoelt 
… de steel van de paardenbloem giftig is 
… wilde planten zelfs meer vitaminen en mineralen bevatten dan hun gekweekte 

tegenhangers 
… deze wilde planten prima te plukken zijn op eigen tuin, omdat wij allemaal onbespoten 

werken 
… het belangrijk is te weten welke plant u plukt en u bij twijfel een gids moet raadplegen 

(eigenlijk net als bij paddenstoelen!) 
… sommige planten in grote hoeveelheden schade kunnen veroorzaken en eten met mate 

een aanrader is 
… onkruid niet vergaat, nooit! 
  
 Liesbeth Rodenburg 
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