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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 
 
Wat fijn dat het voorjaar er weer aankomt met hopelijk prettig (tuin)weer, zodat we  na een 
paar witte wintertenendagen weer aan de slag kunnen op de volkstuin. Zoals bekend leer ik 
van Leo wat de volgorde van de werkzaamheden is en op welke manier alles moet worden 
aangepakt. Inmiddels hebben wij de koemest eronder geschoffeld en de grond verrijkt met 
brekerszand. De grote kluiten heb ik helpen fijnmaken en er zijn twee tuintjes aangelegd 
voor onze twee oudste kleindochters. Zij mogen kiezen wat er in komt te staan en van Daan  
Sauer heb ik geleerd dat het slim is er iets in te zetten wat ze zo uit de grond kunnen eten.  
 
En we bestaan dit jaar 40 jaar! Dinsdag 16 maart werd hiervoor een kunstwerk, gemaakt 
door John Bontje en Bert Hooijer, onthuld. De naam Spoorzicht is nu in beeld gebracht met 
een schitterende trein langs het fietspad, heel mooi! 
 
En wat heeft dit nummer te bieden? Bijdragen van voorzitter en secretaris, ‘Wist u dat’, 
mooie foto’s en, zoals gebruikelijk, een bijdrage van Nelleke Dorsman, deze keer over de 
voordelen van niet spitten. Daarnaast is Nelleke ook de hoofdpersoon van het interview dat 
ik met haar had in februari, zodat we haar allemaal wat beter leren kennen. Verder een 
nieuwe rubriek: ‘Nieuws uit de omgeving’ van Bert Drolenga. Hij werpt voortaan elk 
kwartaal voor ons een blik over het hek om te zien wat er om ons heen allemaal gebeurt. 
Leuk dat je dit doet, Bert!  
 
Helaas laat ik hierbij ook de rubriek ‘Wat maken we er van’ vervallen, er was te weinig animo 
voor en ik was zelf al niet zo’n kookster dat ik hem zelf kan vullen.  Het prettige van 
eindredacteur zijn, is wel dat ik de bijdrage zo weer in ere hersteld heb,  mocht u het jammer 
vinden en massaal recepten in willen sturen. 
 
Reacties op de uitgaven van de Riethoorn zijn trouwens van harte welkom; ontbreekt er 
iets, vindt u iets leuk of juist niet, we horen het graag op onderstaand adres. Uiteraard 
hopen we dat u deze editie wel helemaal doorspit en wensen we u er weer veel plezier mee. 
 

Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3) 

 
 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van zomer 2021 

 

voor 

10 juni 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 (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  

 

   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 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

Di.03 
Cl.06 
LZT 
Co.06 
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mailto:algemenezaken@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl
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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 

 
 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
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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 
 
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.  

 

            
 

        

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
  
We kunnen ons gelukkig prijzen met een volkstuin. 
 
We hebben in de lockdown periode en met de 
beperkingsmaatregelen rondom het virus toch goed en veilig in onze 
tuin onze hobby uit kunnen voeren. Secretaris Ton v Dijk, hield  
meerdere malen de leden via de mail ‘Beste tuinders’ op de hoogte 
van wat er op vereniging plaatsvond. 
 
Het was begin 2021, de eerste zaterdag 9 januari; het was prachtig 
weer en er waren zoveel leden op ons complex bezig met hun hobby. 

 

 

Op het voorterrein was 19 kuub champignonmest en 8 kuub potgrond gestort. Binnen een 
aantal uren was alles weg en was er ook schoongemaakt. Mijn compliment! 
 
Ook op  30 januari was het weer druk op ons voorterrein, het was de dag dat de leden hun 
zaadbestelling konden komen ophalen en ook waren er voor het eerst diverse planten en 
ook zaai- en stekgrond te koop. Dit was een zeer geslaagde actie. Dit was het begin van het 
seizoen 2021, voor herhaling vatbaar. 
 
Begin februari waren het de sneeuw en de vorst die ons even tegenhielden. Temperaturen 
‘s nachts van 15 tot 20 graden onder nul. Dit heeft een week geduurd. Veel tuinders zijn hun 
zaden al vroeg aan het voortrekken. Laten we hopen dat het een mooi en een geweldig 
oogstjaar mag zijn. 
 
Laten we met zijn allen de regels van het RIVM  blijven hanteren en uitvoeren, zodat er een 
eind komt aan de lockdown, en alles weer het oude wordt. 
 
Wij wensen, namens het hele bestuur, alle leden een gezond en vruchtbaar jaar toe. 
 

 

Met vriendelijke groet 
 

Rob Brederode 
 

Voorzitter 

 
 

 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het bestuur 
 
Van de secretaris die ook nog even een stukje  moest schrijven, maar dat helemaal vergeten 
was 
 

Wist u: 
 Dat we ongeveer 180 tuinen hebben 
 Dat die allemaal verhuurd zijn 
 Dat er ook een paar verenigingstuinen zijn 
 Dat die worden gebruikt voor het opkweken van planten, bomen en struiken 
 Dat we dus ook 180 tuinders hebben 
 Dat ongeveer de helft daarvan vrouw is 
 Dat er in het bestuur alleen maar mannen zitten…..dus…..dames? 

 

Wist u trouwens ook: 
 Dat er veel vrijwilligers zijn 
 Dat er voor het onderhoudswerk alleen maar mannen in de dinsdagochtendploeg 

zitten 
 Dat er veel vrouwen ook vrijwilligerswerk doen, maar dan niet zo zichtbaar 
 Dat wij dus een vereniging hebben met veel vrijwilligers 
 Dat ik niemand ga noemen, want ik vergeet er beslist wel een paar 
 Alhoewel, wist u dat we twee terreinbeheerders hebben (en ook nog ééntje op 

sectie A) 
 Dat de één ook nog eens voorzitter is 
 Dat de ander ook nog eens de leden- en tuinenadministratie doet 
 Dat we weer zomertijd hebben en dus een uur langer op de tuin kunnen blijven 
 Dat je op de tuin vogels ziet die je thuis alleen maar hoort 
 Dat je daarvoor alleen maar even hoeft te gaan zitten 
 Dat ik dat nu ga doen 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Ton van Dijk 
Secretaris 

 
 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Tuinvereniging Spoorzicht bestaat 40 jaar 
 
Tuinvereniging Spoorzicht bestaat 40 jaar. De vereniging is ondanks haar respectabele 
leeftijd springlevend! Een actief bestuur, veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. 
Een vlindertuin, een kruidentuin, een heus labyrint, een bloemenklok. De vereniging is de 
eerste in Nederland met voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap om 
aangepast te kunnen tuinieren. Alle tuinen zijn verhuurd en er is zelfs een wachtlijst! 
 
Een drietal leden, John Bontje, Bertus Hooijer en Theo Geitenbeek, is wekenlang bezig 
geweest iets moois te maken ter gelegenheid van het jubileum en onlangs is dit prachtige 
kunstwerk onthuld. 
 

 

 
 

Bert Drolenga 
 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Nooit meer spitten 
 
Toen ik vijf jaar geleden met mijn moestuin begon, wist ik al dat ik zo natuurlijk mogelijk 

wilde tuinieren. Voor ik begon heb ik verschillende boeken gelezen over dit onderwerp en 

het sprak mij heel erg aan. 

 

Een onderdeel van natuurlijk tuinieren is : Niet spitten. De grond met rust laten en daarmee 

ook alle organismen die daarin leven en daarmee de kwaliteit van de grond, en dus ook van 

je gewassen, verbeteren. 

 

Op het volkstuinencomplex zie ik altijd doorgewinterde tuiniers elk jaar hun tuin spitten. Als 

ik vraag waarom zij dat doen, hoor ik altijd: “het moet” of dat hun vaders het ook deden op 

de boerderij/ tuinderij. Om de grond luchtig te maken of om het onkruid onder te spitten. 

 

Nooit meer spitten, het klinkt als muziek in mijn oren. 

 

Hier zeven redenen om nooit meer te spitten: 

• Minder belasting van je rug, dus geen spit 

• Spitten ontkiemt onkruid  Zaden in de grond wachten op hun kans een sprankje licht 

op te vangen. Licht is het teken om te ontkiemen! In ongespitte grond en goed 

gemulchte grond blijven onkruidzaden slapend. 

• Spitten vermeerdert wortelonkruid. De wortels van onkruid als zevenblad en 

kweekgras hak je al spittend in stukjes en uit elk stukje groeit een nieuwe plant. 

• Rust voor het bodemleven. De aarde zit vol levende organismen, die allemaal hun 

plek hebben in de natuurlijke kringloop om organische materialen af te breken. Al 

spittend stel je organismen die dieper in de grond leven bloot aan zuurstof. 

Organismen die dicht aan de oppervlakte leven begraaf je. Elke keer dat we spitten 

moet het bodemleven zich herstellen. 

• Minder water geven. Ongespitte grond die regelmatig gemulcht wordt met organisch 

materiaal neemt beter vocht op en houdt het beter vast dan bewerkte grond, wat 

betekent dat we minder water hoeven te geven. 

• Bodem op een natuurlijke manier voeden. In de natuur komt alle voeding van 

bovenaf en wordt het geleidelijk afgebroken en omgezet door wormen en bacteriën. 

Het onderspitten van meststoffen die niet volledig verteerd zijn, kan tijdelijk stikstof 

aan de grond onttrekken. De grovere delen van compost zijn rijk aan koolstof en 

hebben stikstof nodig om verder te verteren. Zo hebben de planten minder stikstof 

tot hun beschikking. 

• Voorsprong in het voorjaar. Door niet te spitten in het voorjaar, maar de wintermulch 

aan de kant te harken en de grond een paar dagen te laten opwarmen, kun je sneller 

zaaien. Doorgewinterde anti-spitters beweren dat in ongespitte grond planten sneller 

groeien, omdat de gespitte grond eerst een nieuwe balans moet vinden. 

 
Leuk om naar te kijken: de documentaire “Back to Eden”, te zien op Youtube. 
 
Nelleke Dorsman  

 

 

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

 
Op 17 februari maak ik kennis met Nelleke Dorsman 
in haar heel gezellig ingerichte appartement; het is 
wat koud voor een ontmoeting op de tuin. De 
aanleiding voor dit gesprek is dat Nelleke elk 
kwartaal een stukje schrijft voor De Riethoorn, maar 
dat ik haar nooit heb ontmoet. Dat euvel verhelpen 
wij met een kop thee en een gesprek: 
 
In gesprek met Nelleke Dorsman 
 
De eerste vraag is eigenlijk altijd: Hoe is het met 
jullie? 
Goed, gezond en we zijn eigenlijk boven 
verwachting vrij actief bezig gebleven al die tijd en 
sommige dingen leer je ook wel opnieuw 
waarderen. Bijvoorbeeld de rust, minder verkeer, 
even pas op de plaats, meer tijd voor elkaar, voor je   
gezin. Aan de andere kant mis ik ook wel weer veel dingen: even lekker op een terrasje 
zitten, even lekker lunchen, ik ga graag tuinen bezoeken, dat kan dan wel redelijk, maar dan 
wil ik het toch wel graag combineren met een cappuccino  of een biologische lunch. 
 
Kun je iets over jezelf vertellen?  
Ik kom uit Den Haag, geboren en getogen, een echte stadsmeid ben ik. Op een gegeven 
moment verhuisd naar Alphen aan den Rijn. We wilden graag een eengezinswoning met een 
tuin en via het werk van mijn man kwamen we hier terecht. Het was even wennen, een stuk 
rustiger, maar ik zou nu niet meer terug willen.  
 
Wat voor werk hebben jullie gedaan? 
Rob, mijn man is bouwmarktmanager geweest en ik heb verschillende banen gehad: 
administratief medewerkster, inkoopassistente, ziekenverzorgster en de laatste 20 jaar heb 
ik een praktijk voor natuurlijke huidverzorging gerund, waarbij ik een bewuste keuze heb 
gemaakt voor het natuurlijke, het milieuvriendelijke.  
 
Dan was je je tijd wel vooruit, want dat is nu helemaal in, maar toen….. 
Absoluut! Ik maakte kennis met het milieubewustzijn tijdens de cursus Politieke Vorming, 
dat was nog in Den Haag, na mijn verhuizing was het eerste wat ik toen deed een 
milieugroep oprichten in samenwerking met Milieudefensie. Dat was ontzettend leuk, we 
gaven voorlichting over milieuvriendelijk huishouden, dus eigenlijk het milieu dichtbij huis, 
hoe ga je daarmee om, wat doe je daarmee? Daarna ontwikkelde zich op persoonlijk gebied 
gezond eten, biologisch, natuurlijke geneeswijzen, en op een gegeven moment had ik het 
niet meer zo naar mijn zin op mijn werk en toen bedacht ik dat ik eigenlijk altijd zo graag 
iets voor mezelf zou willen doen. Ik deed toen al als hobby theatergrime en visagie en omdat 
ik altijd graag met mensen heb gewerkt, ben ik voor schoonheidsspecialiste gaan leren, 
maar dan wel met natuurlijke producten. Ik was toen wat dat betreft nog een beetje een 
eenling. Je komt dan terecht in een wereld van beurzen, commerciële trainingen, allemaal 
glamour en commercieel. Ik wilde een heel andere kant op. Ik maakte toen kennis met een 
antroposofisch merk en daar heb ik de opleiding huidtherapeute gedaan in Duitsland. Toen 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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heb ik me steeds verder gespecialiseerd op dat vakgebied. Dus aromatherapie, 
voetreflexzonemassage  en dat was heerlijk, ik heb zo leuk gewerkt altijd.  
 
In het begin was het best wel moeizaam, het scheelde al dat ik zelf persoonlijk die 
belangstelling had, ik deed mijn boodschappen bij de Groene Winkel, als ik 
gezondheidsproblemen had, ging ik eerder naar de homeopaat dan naar de huisarts, dus 
dan leer je wel een beetje contacten op te bouwen op dat gebied, je netwerk op te bouwen. 
En op een gegeven moment heb ik het erg druk gekregen. Tijdens de laatste fase dat ik nog 
werkte heb ik een cursus Metamorfosemassage gevolgd bij een boeddhistisch centrum in 
Huis ter Heide in Utrecht. De opzet was dat je na de cursus deze massage ging toepassen 
voor een laagdrempelig bedrag en dat geld doneer je dan aan deze stichting die zich inzet 
voor het oprichten van weeshuizen in Tibet en Nepal. Nadat ik gestopt ben met werken heb 
ik mijn praktijk helemaal boeddhistisch ingericht en heb ik deze massage toegepast, echt 
heel mooi om te doen. 
 
Was dat een natuurlijke overgang naar stoppen met werken? 
Ja, dat kun je wel zeggen. En toen werden wij opa en oma, we zijn gaan oppassen en dat 
vond ik hartstikke leuk! Daarnaast heb ik eerst een jaar voor Participe gewerkt in Alphen 
aan den Rijn, informatieve huisbezoeken voor senioren, je gaat dan naar mensen toe, dat 
vond ik ook wel weer eens leuk. Tijdens een gezellig gesprek en een kop koffie geef je 
informatie over zorg, hulp in de huishouding, activiteiten, noem maar op. Dat was heel leuk, 
maar dat stopte in Alphen wegens bezuinigingen. Maar goed, daarna las ik dat ze het in 
Bodegraven juist gingen starten, dus ik doe het nu in Bodegraven. 
 
En dat natuurlijke en biologische zet zich natuurlijk voort in je tuin. Op welke manier? 
Ik gebruik biologische grond en wat ik ook doe als ik een luizenplaag heb bijvoorbeeld, pluk 
ik veel heermoes en daar kook ik bouillon van en dan wordt het heel geconcentreerd, dat 
verdun ik weer en daar bespuit ik mijn planten mee. En dat doe ik ook met brandnetels, 
daar kun je dan weer gier van maken, dat is heel goede mest voor je planten, goed om de 
bodem te voeden, maar het werkt ook tegen ongedierte. Voordat ik de tuin kreeg, ben ik 
heel veel gaan lezen over natuurlijk tuinieren en dan gaat er een wereld voor je open. Ik kies 
altijd voor de natuurlijke oplossing, ik zal nooit chemische middelen gebruiken. 
Als ik zaden koop, koop ik ook biologische zaden. Sinds vorig jaar verkoopt de Bosrand 
biologische moestuinplantjes, voorgetrokken plantjes. En zo ben ik ook vaste klant bij 
Schoutens Kruiden. 
 
Hoe ziet jouw tuin er dan uit?  
We hebben veel in stand gehouden, ik ben heel blij met mijn fruitbomen die er al stonden; 
ik heb twee appelbomen, twee perenbomen en een pruimenboom. Ook een vijgenboom en 
druiven. Ik heb twee heggetjes om mijn huisje, dat vind ik ontzettend leuk, ook voor de 
vogels, met de sneeuwperiode zat het tjokvol met vogels. ik ging toen elke dag even 
bijvoeren en het is inmiddels echt een vaste club. (lacht) 
Dat vind ik dus ook belangrijk, vogeltjes moeten zich thuis voelen, ik zorg voor wilde 
bloemen en planten, bijvoorbeeld zonnehoed en een vlinderboom, goed voor de bijen en 
de vlinders,  dus mijn tuin is niet alleen moestuin. 
 
Ik heb dit jaar een egelhuisje neergezet samen met mijn kleinzoon, dat is een soort mand 
en dan maak je eerst een bed van herfstbladeren, lekker dik en dan zet je die mand 
eroverheen en dat ga je helemaal camoufleren met takjes en bladeren. Ik heb er nog niet in 
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gekeken, ik ben benieuwd. Ik dacht het zou ontzettend leuk zijn als we wat meer egels op 
de tuin hadden, maar bij de egelopvang zijn ze er geen voorstander van, omdat veel tuinders 
in het voorjaar alles afdekken met netten en die egels kunnen daarin verstrikt raken. Maar 
je kunt natuurlijk wel een huisje neerzetten om te overwinteren. In Archeon hebben ze een 
stuk of 10 egels uitgezet en je zou een keer kunnen kijken hoe ze daar egelhuisjes neer 
hebben gezet. 
 
Wanneer en waarom heb je besloten om stukjes te gaan schrijven voor de Riethoorn? 
Ik doe het nu, denk ik, een jaar of drie; ik begon met het schrijven van stukjes over mijn 
bezoeken aan bijzondere tuinen, ik kies dan natuurlijk moes- en siertuinen uit die een beetje 
in mijn straatje passen, waar ze ecologisch en biologisch bezig zijn. Daar begon ik mee en 
langzamerhand kwamen er ook stukjes over andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over Zaden 
voor Voedsel, een organisatie die zich inzet voor gebieden als Afrika en mensen daar 
stimuleren hun eigen moestuin te starten, je kunt dan je overtollige zaadvoorraad aan hen 
doneren om deze mensen te helpen.  Of over een ‘vergeten groentehof’ in Limburg, heel 
bijzonder. Daar had een man de varkensboerderij overgenomen van zijn ouders; hij was zelf 
kok en hij doopte de boerderij om in Hof der vergeten groente. (De Historische Groentehof 
van Jac Nijskens) Ze hebben daar twee vakantiehuisjes en hij geeft voorlichting en 
(kook)workshops, dus ik zat daar heerlijk vakantie te vieren op een gigantische moestuin!  
 
Heb je advies voor medetuinders? 
Ik zou zeggen, verdiep je in waar je mee bezig bent en denk aan de invloed van hoe jij tuiniert 
en ook al heb je maar een klein tuintje, een klein stukje van deze aardbol, het heeft zeker 
wel invloed. Mijn visie is vooral: zorg dat je een gezonde aarde nalaat aan onze kinderen en 
kleinkinderen. En hoe klein je aandeel ook is, het is wel heel belangrijk. Ik denk ook dat 
mensen dat onderschatten, ook met voeding, je keuze om gezonde voeding te kopen, heel 
klein, maar als je dat met z’n allen doet, is de invloed wel heel groot.  
 
Word je er niet eens moedeloos van? Bijvoorbeeld als je zoveel mensen naar McDonald’s ziet 
gaan? 
Nee, ik word er juist blij van dat ik die keuze kan maken. Ik ben ontzettend blij met de nieuwe 
Ekoplaza, ik koop er niet alle boodschappen, maar ik maak altijd een gerichte keuze en dat 
koop ik daar dan en daar word ik zo blij van. Je betaalt wel meer, maar aan de andere kant 
laat je ook weer veel andere dingen staan. Het is een soort omschakeling. Ook op het gebied 
van tuinieren, ik kan het niet meer over mijn hart verkrijgen om niet-biologische 
groenteplantjes te kopen. (lacht) Daar voel ik me gewoon niet lekker meer bij.  
 
Waar gaat je volgende stukje over? 
Spitten, nooit meer spitten. We hebben zware kleigrond en als je dat spit, krijg je snel grote 
plassen water. Je moet zorgen voor gelijke hoogte, dat is ook belangrijk. We hebben onze 
tuin een keer bewerkt met een woelvork, de grond losgemaakt, dat hoef je maar één  keer 
te doen. De grond is goed te mengen met zand en nieuwe grond. Dat hoef je ook maar een 
paar keer te doen. Ook met turf, maar dat vind ik wat minder, want turfwinning is niet echt 
milieuvriendelijk. Ik heb het wel gedaan, omdat bijvoorbeeld blauwe bessen heel zure grond 
nodig hebben en daar weet ik nog geen goed milieuvriendelijk alternatief voor te bedenken. 
(denkt even na) Of ik moet besluiten dat mijn grond er niet geschikt voor is en dan heb ik 
maar geen blauwe bessen.  
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Wat wil je met de tuin in de toekomst? 
Ik ben nu een tegelpad aan het vervangen door houtsnippers. Dat ziet er natuurlijker uit en 
het is beter. En ik vond het heel frustrerend dat ik geen ruimte had voor een composthoop, 
maar ik heb nu een heel kleintje en ik zie wel wat er van komt.  Achter mijn huisje staan drie 
grote fruitbomen en waar moet ik dan die composthoop zetten? Je kunt ‘m ook niet zomaar 
overal neerzetten volgens de regels. Het slinkt gauw, dus het komt wel goed. Ook wil ik 
meer wilde planten in mijn tuin. 
 
Wat vind je leuk aan de tuinvereniging? 
Ik vind de contacten met andere tuinders leuk, zien hoe iedereen het weer anders doet. Ik 
loop regelmatig een rondje, kijken naar andere tuinen. Je doet dan ideeën op en je maakt 
een praatje. 
 
Nelleke, dat zal ik dit voorjaar ook eens wat vaker gaan doen. Komt je kleinzoon vaak op de 
tuin? 
Ik pas elke vrijdag op en dat is echt genieten en hij vindt het heerlijk op de tuin. Ik had achter 
mijn huisje een grote berg zand gestort en daar zat hij altijd lekker in te spelen. Maar ook 
gewoon een beetje in de aarde scheppen en ik hoop dat hij het straks leuk vindt om zijn 
eigen tuintje te hebben. Ik heb van alles, ook potjes voor insecten en een vergrootglas. 
 
Je bent al aan het investeren in de nieuwe generatie tuinders! 
 
Dankjewel voor dit gezellige interview! 
 
Liesbeth Rodenburg 
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Nieuws uit de omgeving 
 
Inleiding 
Dit is een nieuwe rubriek. Wat 
kunt u verwachten? Gewoon 
wat de titel zegt. Deze keer 
gaat het over het Zaanse 
Rietveld. U weet het wel: vanaf 
ons complex gezien door de 
tunnel onder de N11 het 
Rietveldse Pad op en daar ligt 
het direct aan de linkerzijde. 
Een natuurgebied, belangrijk 
voor mens en dier. Zeker in 
deze coronatijd maakt 
menigeen daar een ommetje. 

 
 
Zaanse Rietveld 
Waarom gaat het over het Zaanse Rietveld? Verderop langs het Rietveldse Pad staat een 
bord in een weiland met de tekst : “geniet van het ZaanseRietveld…. nu het nog kan”. Uit 
onderzoek van mij blijkt dat het bord geplaatst is door een aantal bewoners van het 
Rietveldse Pad. Hun bedoeling is inwoners van Kerk en Zanen te attenderen op wat er in 
hun “achtertuin” (mogelijk) staat te gebeuren.  
 
Verkeersproblemen 
In onze regio zijn nogal wat verkeersproblemen. Zo zijn er knelpunten als de aansluiting van 
de N11 richting Alphen aan den Rijn, op de A12 richting Den Haag / Rotterdam, op de Zijde 
in Boskoop en in de kern van Hazerswoude-Dorp. Daar wordt al jaren over gepraat en een 
oplossing voor gezocht.  
 
Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid 
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland 
werken samen om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied op en rond de 
Gouwe te realiseren. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Er zijn 40 
mogelijke maatregelen bedacht om het doel te realiseren. Deze 40 maatregelen zijn 
samengevoegd in een vijftal pakketten. Enkele van deze maatregelen kunnen invloed 
hebben op het Zaanse Rietveld.  
 
Deze maatregelen zijn: 

 De aanleg van een fietsroute Alphen aan den Rijn naar Gouda naast de spoorlijn naar 

Gouda. OVF1(c) op de kaart. 

 Aanleg noordwestelijke randweg Boskoop die via een brug of aquaduct aansluit op 

de N207. Deze weg zou in het verlengde van de Burgemeester Smitweg kunnen 

komen.W12 op de kaart. 

 Aanleg noordelijke verbinding Boskoop naar de N11. Bij deze maatregel wordt het 

Jagerspad ten noorden van Boskoop verbonden met De Schans aan de zuidoostzijde 

van Alphen aan den Rijn, W20 op de kaart. Vanaf de Schans is het nog een heel gedoe 
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om de N11 te bereiken. Er zijn gedachten voor een rechtstreekse aansluiting op de 

N11. Een alternatief tracé dus en een grote dreiging voor het Zaanse Rietveld! Het 

tracé zou dan ten zuiden van de Schans naar het westen afbuigen, ongelijkvloers de 

spoorlijn naar Gouda kruisen en via het Zaanse Rietveld de N11 bereiken.  

 
Dit zijn allemaal nog mogelijke maatregelen. Er is nog niets besloten.  
 
Nadere informatie 
Nadere informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.beterbereikbaargouwe.nl. U 
kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief van Beter Bereikbaar Gouwe. 
 
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 

 

 

  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

 

P a g i n a  | 20  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

 

P a g i n a  | 21  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 
 
… zaden die u in zaaitrays of bakjes laat kiemen het goed doen in zaaigrond 

… de structuur van deze grond los en luchtig is waardoor de wortels ruimte hebben om te 

groeien 

… deze grond beter uiteen valt en de zaailingen niet zo snel beschadigd raken bij 

verplanten 

… de grond minder voedingsstoffen bevat, zodat zaadjes trager kunnen uitgroeien tot 

stevige plantjes in plaats van lange slungels 

… u zaaigrond goed zelf kunt maken: meng vier delen potgrond met een deel zand met 

grove korrel, zoals brekerszand. 

… u de eerste dagen na het zaaien het beste water kunt geven met een plantensproeier 

… u het beste de bakjes kunt bedekken met plastic folie 

… u niet meer elke dag water hoeft te geven zodra de plantjes opkomen 

… u met wat kranten en een potjesmaker duurzaam bezig bent 

… er op YouTube handige filmpjes zijn waarbij u kunt zien hoe je zo’n potjesmaker 

gebruikt 

… u natuurlijk ook biologisch afbreekbare potjes of eierdozen kunt gebruiken 

… plastic potjes ook jaaaaaren meegaan, als u ze maar niet weggooit 

… vliesdoek heel handig is in de moestuin, omdat het de zaden en plantjes beschermt 

tegen kou en wind 

… hierdoor de grond ook minder snel uitdroogt 

… een zaaikalender een fijn hulpmiddel is, zodat u in een oogopslag kunt zien welke 

groente u op welk moment kunt zaaien 

… kant-en-klare plantjes vaak in een kas worden opgekweekt en niet lang meegaan als 

ze buiten worden neergezet 

… plantjes opkweken vanuit zaad leuker en beter is, omdat u dan zeker weet dat er geen 

bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen 

… wie maaien wil, moet zaaien 

  
 Liesbeth Rodenburg 
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