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Voorwoord 
 
Beste leden van tuinvereniging Spoorzicht, 
 
Van harte gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum van jullie tuinvereniging. Een mooie 
mijlpaal, dat mag gevierd worden!  
 
Al 40 jaar lang tuinieren veel mensen hier met plezier. Met zo’n 200 leden is Spoorzicht een 
bloeiende vereniging. Dat de tuinen permanent bezet zijn, en er zelfs een aanzienlijke 
wachtlijst is, laat wel zien dat veel mensen hier genieten van tuinieren en lekker buiten zijn. 
Ook kent jullie vereniging veel betrokken vrijwilligers, die het algemene gedeelte van het 
terrein in goede staat houden. 
 
Bij Spoorzicht bloeien niet alleen mooie bloemen en planten, maar ook sociale contacten. 
Voor veel mensen heeft tuinieren bij een vereniging een sociale functie. Gezellig een praatje 
maken hoort er ook bij! Ik vind het mooi dat jullie vereniging zich ervoor inzet dat iedereen 
mee mag doen. Bijvoorbeeld door speciale tafels neer te zetten waarop mensen vanuit een 
rolstoel of scootmobiel kunnen tuinieren. Want buiten bezig zijn, ontspannen en af en toe 
wat gezelligheid is gezond voor iedereen. 
 
Verder heeft de tuinvereniging aandacht voor natuurlijk tuinieren. En dat is weer goed voor 
de biodiversiteit in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan vlinders en bijen, die jullie vast 
volop tegenkomen op Spoorzicht. Ook leveren groene tuinen een bijdrage aan het 
tegengaan van hittestress bij hoge temperaturen en helpen ze water op te vangen bij hevige 
regenval. Daarmee zijn jullie ook nog eens duurzaam bezig! 
 
In deze jubileumeditie kunnen jullie nog veel meer lezen over jullie mooie vereniging. Als 
volgend jaar alle tuinen weer prachtig in bloei staan, kom ik graag eens langs. Tot dan! 
 

Liesbeth Spies 
 

Burgemeester van Alphen aan den Rijn 
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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 
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Van de redactie 
 
Ongeveer tweeënhalf jaar geleden verhuisden Leo en ik van Vlaardingen naar Alphen en 
namen we contact op met ene meneer de Rijk om te informeren naar een volkstuin; wij 
namen aan dat er een wachtlijst was. Welnee, Kees meldde ons dat we per direct terecht 
konden! Dat hebben we gedaan en afgezien van een paar veenmollen, luis en o-nee-we-
moeten-nu-naar-de-tuin-want-er-is-storm-op-komst-maar-we-zijn-een-weekend-weg 
momenten, hebben we daar nooit spijt van gehad. We zijn lekker buiten bezig, de oogst is 
uitbundig en alles smaakt veel lekkerder! De tuin is ook nog eens een fijne uitlaatklep 
(letterlijk) voor onze hond. En we hebben in de loop van tijd gemerkt wat een bloeiende, 
gezellige vereniging Spoorzicht is met al die aardige vraagbaken en hardwerkende 
vrijwilligers. En dan is nu de tuin ook nog eens jarig! 
 
Bij zo’n verjaardag hoort een mooi jubileumblad en dat hebben wij van de redactie voor u 
proberen te maken. Burgemeester Liesbeth Spies heeft het spits afgebeten met haar 
felicitatie en daar zijn we erg blij mee. Het is tenslotte niet niks, zo’n 40-jarig bestaan. 
Begonnen langs het spoor, verhuisd, gegroeid (letterlijk) en geworden tot het prachtige 
complex dat het nu is, compleet met ‘rijdende’ trein. Allemaal voor elkaar gebokst door de 
leden en bestuur van vereniging Spoorzicht. U kunt er in deze editie van alles over lezen. 
 
Voor het eerst sinds lange tijd verschijnt er weer eens een gedrukt exemplaar voor iedereen, 
zodat u niet voor de computer plaats hoeft te nemen om ‘m te lezen. U kunt hem ook wat 
makkelijker aan familie en vrienden laten zien. Nog een reden waarom de papieren versie 
handig is: naast alle vaste rubrieken staan er in dit nummer ook een bladzijde voor de 
kinderen en een heuse prijsvraag voor goede lezers die daarmee een verrassende prijs 
kunnen winnen van eigen bodem. Doe mee en win! Op zaterdag 6 november (en ook nog 
op een ander moment) wordt deze feestelijke Riethoorn aan alle leden uitgedeeld.  
 
Iedereen van harte gefeliciteerd en veel plezier gewenst met deze ‘glossy’ Riethoorn. 

Liesbeth Rodenburg (Dillepad 3) 
 

 
 

Inleveren kopij voor de Riethoorn van 1 januari 2022 

 

voor 

10 december 2021 

 

bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

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


 

 

 

P a g i n a  | 6  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

Bestuur 
Voorzitter 
 

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Ton van Dijk (LZT) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

Penningmeester 
 

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

06-83044291 
 

Ledenadministratie 
 

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

06-41310335 

Beheer, onderhoud 
Sectie A 

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

06-24805047 

Algemene zaken Monique Schaap (Br.01) 
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  
Marijn van Eijsden 
Henk van Iperen 
Ruud Jansen 
Rob Mulder 
Rob Oostweegel 
Bart Plooij 
Cees Pont 
Jurgen Redelijkheid 
Kees de Rijk  
Oscar Widdershoven 
Jan Zwanenburg 

Cl.03  
Co.02 
Di.11 
Co.14 
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 

Di.03 
Cl.06 
LZT 
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Bert Drolenga 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
Co.06 
 

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 
Ingrid Groen 
Bertus Hooijer 
Alison van Rijn   
Nely Vis-van den Berg 
Matthea Zeilstra 

Cl.16 
Er.01 
LZT 
Dr.18 
Cl.04 
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 
Rudy Melters 
Jos Pels 

Heiningen snoeien Coniferenpad 
Onderhoud hoofdpad en vlindertuin 

Er.03 
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 
Anton de Waal 
Ton Zevenhoven 

Heiningen snoeien Coniferenpad 
Diverse werkzaamheden 

Co.18 
Br.21 
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 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

 

Agenda 2021 
 

Vergaderingen 
3 februari Bestuursvergadering  4 augustus Bestuursvergadering 
3 maart Bestuursvergadering  8 september Bestuursvergadering 

14 april Bestuursvergadering  6 oktober Bestuursvergadering 
20 april Alg. Ledenvergadering  12 oktober Commissievergadering 

5 mei  Bestuursvergadering  3 november Bestuursvergadering 
2 juni Bestuursvergadering  8 december Bestuursvergadering 
7 juli Bestuursvergadering     

 

Schouwdata 
 
Voorjaar 2022: 

 21 maart t/m 27 maart 2022 
 

 
 

 2 mei t/m 8 mei 2022 

Najaar 2022: 

 5 september t/m 11 september 2022 

 

 17 oktober t/m 23 oktober 2022 
 

 

Evenementen 
 
Door de aangepaste coronamaatregelen zijn we op dit moment bezig om te kijken of het 
mogelijk is om de komende periode een activiteit te organiseren. Het Bestuur zal u 
hiervan via de nieuwsbrief van de secretaris op de hoogte houden. 
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Prijsvraag  
 
 

Jubileumnummer 

 
 
Geen feestelijke uitgave zonder prijsvraag dachten wij bij de redactie en daarom hebben 
we ons best gedaan om het u zo moeilijk mogelijk te maken. 
 
Hieronder vindt u een aantal vragen over de inhoud van deze jubileum Riethoorn. Volg de 
instructies en stuur uw oplossing naar: 
 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 
o.v.v. oplossing prijsvraag 
 
Er worden twee winnaars getrokken die allebei een heerlijke prijs krijgen. Veel succes! 
 
Beantwoord onderstaande vragen en neem van elk antwoord de eerste letter. Deze letters 
vormen samen een woord. De eerste letter (vraag 1) en de laatste letter (vraag 17) staat al 
op de juiste plaats. De andere letters (vraag 2 t/m 16) , nadat ze door elkaar zijn geschud.  
 

1. Van welk ingrediënt gaat er 50 gram in de crumble van Nelleke Dorsman?  

2. Wat is de voornaam van onze burgemeester?  

3. Wat voor soort pomp heeft Piet van Wieringen in zijn tuin?  

4. Wat is er volgens voorzitter Rob perfect verlopen?  

5. Hoe oud is Liza van der Tas?  

6. Waar is Arie Boxmeer geboren?  

7. Hoe noem je iemand die voor een protestactie handtekeningen verzamelt?  

8. Vul aan: Vincent Willers beschrijft het Zwarte …  

9. Hoe heet de haag waarover Nelleke vertelt in haar stuk over de Groene Kathedraal?  

10. Wat heeft Arie Verbeek veel gedaan voor de vereniging? Let op: Één vraag, twee 

11. antwoorden en dus twee letters!) 

12. Welk tuinpad werd aangelegd in ruil voor grond voor de aanleg van de geluidswal 

volgens het historisch overzicht? 

13. Wat is de voornaam van degene die op zoek is naar bestuurs- en commissieleden?  

14. Wat is het eerste onderdeel van de kinderpagina?  

15. Vul in: Goede oogst van …….. bodem.  

16. Wat is de naam van deze ‘glossy’?  

17. Hoe groot was de tuin waar Wolter Klaren mee begonnen is?  

 
Oplossing:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 

                

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
  
Wat is het weer dit jaar tot nu toe erg wisselend! We hadden in april 
nog nachtvorst, alle fruitbomen verloren hierdoor hun bloesem, 
behalve de bomen die zich zelf bestuiven. In tegenstelling tot de 
frisse hoogzomer was het in juni juist erg  warm. 
Juni was dan ook de warmste juni sinds 1901. 17 juni werd zelfs een 
officiële tropische dag. In De Bilt werd die dag 30,8 graden Celsius 
gemeten. Volgens Weer.nl is de hoogste temperatuur in juli en 
augustus sinds 1917 niet zo laag geweest. In september was het 
prachtig najaarsweer. Dit wisselende weer heeft heel veel  impact 
gehad op het al dan niet opkomen van de zaden, op het onkruid en 
ook op de oogsten. Onze hobby blijft elk jaar weer een grote 
uitdaging. 
 

 

 

De corvee is vanaf het begin van het jaar perfect verlopen. De sfeer was - ondanks de 1,5 
meter regel - gewoon geweldig. Onze complimenten namens het bestuur aan alle corveeërs. 
De regels werden goed in acht genomen. Helaas is de corona nog niet helemaal weg.   
 
In de coronatijd was het parkeerterrein vaak vol, toch kon iedereen op zijn tuin zijn  hobby 
blijven uitvoeren. De communicatie tussen de leden onderling is gewoon geweldig. Veel 
leden hebben zich als vrijwilligers aangemeld en zo draagt iedereen zijn steentje bij. Een 
vereniging zonder vrijwilligers bestaat niet! 
 
Het onderhouden van een tuin neemt meer tijd in beslag dan menigeen denkt. Als je er te 
makkelijk in bent, kom je jezelf tegen. Uiteindelijk ben je dan steeds aan het werk. Een tip: 
schoffelen als er geen vuil staat, is altijd het makkelijkst. Je geniet het meest van een schone, 
opgeruimde tuin. Ik vind natuurlijk dat het nog steeds een hobby moet zijn. Een hobby die 
veel teruggeeft. Ontspanning en leuke opbrengsten. Elk jaar is het weer een nieuwe 
uitdaging. Je kunt ook veel leren van elkaar. Sinds we het clubgebouw ‘t Stekkie hebben, 
komen veel leden bij elkaar en dit komt de 
saamhorigheid ten goede. 
 
Zoals we allemaal weten vieren we dit jaar het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Als ik 
dit schrijf, is de redactie druk bezig met het jubileumnummer van de Riethoorn. Ik weet zeer 
zeker dat het er geweldig uit gaat zien. Mijn complimenten voor iedereen dit hier aan 
meewerkt. 
 
Het is heel mooi dat een vereniging 40 jaar bestaat. Wij zijn nu een tuinvereniging, in het 
verleden waren we een volkstuinvereniging. Deze naamswijziging geeft goed de 
veranderingen weer in deze 40 jaar. Grote veranderingen. Vroeger kweekte men  
aardappels, groenten en fruit om ook in de winter van te kunnen eten. Er werd toen  veel 
ingevroren. We kunnen tegenwoordig bijna alles het hele jaar kweken of kopen. 
In het verleden maakten veel tuinders hun tuin winterklaar. In het najaar werd de tuin 
bemest en gespit. Het volgende jaar kon je zo vroeg begingen, ook omdat er veel gebruik 
werd gemaakt van plat glas (de zogenaamde koude bak).  
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Als je nu op ons complex kijkt, zijn er nog een aantal tuinders die zo werken, maar veelal zie 
je op de tuin een hobbykas staan. Zo’n hobbykas stelt de tuinder in staat om al in februari te 
beginnen: kool / sla planten en ook al vroege gewassen zaaien.  
 
Je ziet dus in de loop van de tijd dat er veel veranderd is. De manier van tuinieren is veel 
meer divers geworden. Hoe zal het er uitzien over 10 jaar? 
 

Laten we trots zijn op onze mooie vereniging! 
  

Met vriendelijke groet 
 

Rob Brederode 
Voorzitter 
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Van het bestuur 
 
40 jaar, dat was dus in 1981! 
 
In die tijd was de communicatie tussen burger en overheid nog veel moeilijker dan nu, ik 
heb dan ook echt bewondering voor degenen die het in die tijd voor elkaar hebben gekregen 
om een vereniging op te richten. Alleen al de grond verkrijgen, tuin-gereed maken, statuten 
en reglement opstellen en dan ook nog eens leden werven. 
 
Computers waren er nog niet, alleen die hele grote waar je een vliegtuighangar voor nodig 
had. Dus alles moest met de hand en met de typemachine. 
 
Elders in dit blad wordt er vast nog wel ergens geschreven over degenen die dit voor elkaar 
gekregen hebben. Knap stukje werk. 
 
En dan nu, in 2019 hadden we nog flink wat vrije tuinen, nu hebben we een wachtlijst van 
minstens 50 gegadigden. Dat is natuurlijk goed nieuws. Helaas hebben we geen wachtlijst 
met gegadigden voor een bestuurs- of commissiefunctie. Ik gebruik deze ruimte in ons 
jubileumnummer dan ook om nog maar eens een oproep te doen voor (jonge) tuinders die 
een bestuurs- of commissiefunctie zouden willen bekleden.  
 
Wij hadden het briljante idee om op zoek te gaan naar back-ups voor de huidige 
bestuurders; dat betekent dus een eerste voorzitter en een tweede, een soort 
schaduwvoorzitter; een eerste secretaris en een tweede secretaris en dat dan voor alle 
functies. Je kunt dan wennen, op je gemak meekijken en op deze manier heb je er nog niet 
al te veel werk aan. 
 
Met een blik op de komende 40 jaar: deze bloeiende vereniging heeft niet alleen leden 
nodig, maar ook commissies en een gezond bestuur. We hebben jullie dus hard nodig! 
 
Van harte gefeliciteerd, mensen, laten we de komende 40 jaar ervoor zorgen dat de 
vereniging blijft bloeien met heel veel leden en commissies en een blij bestuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
Ton van Dijk 
Secretaris 

 
  

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

 
Op 17 juni heb ik afgesproken met Piet 
van Wieringen die een tuin heeft aan het 
Erwtenpad. Piet is een gezellige tuinder 
die zijn praatstoel in de schuur heeft staan 
en we beginnen al te praten als mijn 
telefoon nog niet aan het opnemen is… 
 
… De vereniging is toen opgericht en toen 
was ene van ‘t Wout de voorzitter, dat   
weet ik nog wel en toen zat ik nog langs het spoor, richting Boskoop, samen met mijn 
zwager. Vroeger lagen er veel van die tuintjes langs het spoor. De NS was dan meteen van 
een hoop vuil af, want ja, die tuintjes werden onderhouden. Toen was er hier ook al 
tuincomplex, maar ik zat daar goed, ik hoefde daar niet weg. Maar ja, toen gingen de 
spoorwegen moeilijk doen, je mocht niet meer langs het spoor lopen, je moest een 
vergunning hebben. Maar ik had een oud schuurtje en toen ik dat moest vervangen, terwijl 
de spoorwegen zeggen ‘je moet weg’, ja, dan doe ik het voor niks. Toen ben ik naar de 
vereniging toegegaan en gevraagd of zij een stukje grond hadden en dat hadden ze zat en 
toen ben ik hier terechtgekomen. Ik zit nog steeds op dezelfde tuin. 
 
Hoe is deze locatie ten opzichte van die andere langs het spoor? 
De grond hier is wat beter, losser, daar was het echt kleigrond. Voor de winter moest je 
hem omgespit hebben. Ik heb wel gehad, dan had ik alles omgespit en toen kregen we een 
heel nat voorjaar met gelijk daarna een periode van kurkdroog weer. Nou, het was zo hard 
als een kanon. Maar het groeide wel altijd goed daar, hier ook wel, maar daar heel goed. 
Alleen heb je hier meer last van ongedierte. Het stikt van de fazanten hier; daar hadden we 
ze ook wel, maar dan zaten ze altijd op de spoordijk, ze kwamen nooit op de tuin. Ik moet 
hier heel veel netten zetten om het gewas te beschermen. Er mag altijd wel iets worden 
opgevreten, maar je wil toch iets overhouden voor al je inzet. 
 
Wat heb je voor werk gedaan? 
Ik heb in de grootmetaal gezeten. Eerst in de motorenfabriek ‘De Industrie’, het Rietveldse 
Pad liep helemaal door tot aan de Prins Hendrikstraat en daar stond een heel grote hal, daar 
heb ik acht jaar gewerkt, vanaf de LTS. Toen waren deze tuinen er nog niet, dit was allemaal 
grasland of er stond maïs of aardappelen. Toen ik bij de motorenfabriek ben weggegaan, 
ben ik bij Robot Pompen terechtgekomen, die zaten bij de haven, de Rijnhaven. Ik ben altijd 
metaaldraaier geweest, altijd met machines gewerkt. Ik heb daar 34 jaar gewerkt.  
 
Je accupomp komt dus bij Robot Pompen vandaan? 
Ja, bij die pompenfabriek hadden ze op een gegeven moment van die accupompjes gekocht 
en ik dacht ‘hé, dat is interessant voor mijn tuin, dan hoef ik niet zo met gieters te sjouwen. 
Dus ik heb er twee gekocht, een voor mij en een voor mijn zwager.  
(Piet laat accu en pomp zien en demonstreert werking; ik hoor helemaal niks, alleen wat 
gezoem onder water) 
 
Deze laad ik thuis op en daar heb ik zonnepanelen op het dak liggen, dus goedkoper kan het 
niet. Met een gewone pomp zit je in de herrie en in de stank van de benzinedampen. Ik kan 
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hier ruim anderhalf uur mee pompen. Als anderen er ook een willen, zijn ze op internet nog 
wel te vinden. 

   
Ben je betrokken bij de vereniging? 
Ik ben lid van de schouwcommissie, dat vind ik wel belangrijk, want je ziet dat het werkt. Je 
noteert wat er niet goed is en dan ga je weer kijken bij de herschouw en dan zie je dat het 
opgeknapt is. Het bestuur spreekt mensen er op aan, het enige wat wij doen is constateren 
wat er niet goed is, eventueel nog een keer kijken, maar dan is ons werk klaar. De sloot 
schoonmaken is ook altijd een crime, maar als je het gewoon bijhoudt is het een fluitje van 
een cent. 
  
Wat staat er allemaal in de tuin? 
Uien, komkommer, sla en andijvie, ijsbergsla, een bramenstruik, daar heb ik ontzettend veel 
bramen van. Daarachter staan grote bonen, die teel ik ook elk jaar. Dit jaar ben ik door 
omstandigheden wat later, dus dat groen daar erger ik me kapot aan en dat moet ik ook 
nog weghalen, maar ja,  je kan niet alles tegelijk. 
  
Zet je alleen in de tuin wat je zelf eet? 
Ja, want ik hoef bij mijn vrouw niet met vreemde groentes aan te komen, want daar houdt 
ze niet van. We vriezen een hoop in, we hebben een vrieskist en als we een hoop bonen 
hebben of kroten, dan vriezen we die in. Die zijn dan ook nog goed van smaak, met name 
snijbonen. Sperziebonen heb ik het liefste vers, een klein beetje boter erbij, heerlijk. En dan 
met nieuwe aardappeltjes. Die heb ik zelf niet, toen ik langs het spoor zat wel en daar ging 
het nog wel, maar hier waren er veel ziektes en ben ik ermee gestopt.  
 
Heb je nog tips voor medetuinders? 
Nou ja, zo’n pomp aanschaffen, goed voor het milieu. 
  
Wat vind je van de vereniging? 
Ik vind het erg gezellig. Jammer dat er geen evenementen waren, die heb ik wel gemist.  
 
Piet, voordat we de pomp weer gaan laten draaien, wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit 
gezellige gesprek! 
 
Liesbeth  
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Historisch ‘nieuws’ 
 
Onlangs ontving het bestuur een mooie brief van de heer J. Hanselaar waarin hij ons 
feliciteert met het 40-jarig bestaan, een halve mensenleeftijd lang zoals hij het noemt. Jan 
Hanselaar is degene die het historisch overzicht heeft verzorgd voor onze website en in zijn 
brief vermeldt hij nog een aantal wetenswaardigheden. 
 
Zoals bekend richtten de heren van ’t Wout, de Graaf en den Ouden op 4 november 1981 
VOLKSTUINVERENIGING SPOORZICHT op teneinde alle tuinders langs het spoor te 
verenigen die tot dan toe allen een individueel contract hadden met NS. Dit scheelde NS 
een hoop administratieve rompslomp en bood bescherming voor de tuinders. De vereniging 
kon vrijwel direct aan de slag, want na de oprichting duurde het niet lang voordat secties B 
en C plaats moesten maken voor de aanleg van een gastransportleiding en die van woonwijk 
Kerk en Zanen. Sectie A had hier niet direct last van, alhoewel ook dit gedeelte richting 
Boskoop in fasen werd afgebouwd, en deze sectie bestaat nog steeds tussen de sporen 
richting Boskoop en Bodegraven. Er moest dus een nieuwe locatie komen voor B en C en 
die werd gevonden aan het Rietveldsepad; daar was al een grote parkeerplaats aangelegd, 
omdat Rijkswaterstaat bezig was met de aanleg van de N11. Toen deze weg klaar was, kwam 
het terrein vrij. Weilanden met sloten, daar was wel iets moois van te maken. 
 
Er werd een aannemer in de arm genomen die het hoofdpad en de zijpaden heeft aangelegd 
en richting het noorden werd er een sloot gegraven over drie weilanden. Nu kon iedereen 
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van A, B en C een tuin krijgen op het nieuwe complex; dit stuk werd voortaan KZ genoemd. 
Veel tuinders van sectie A bleven echter liever langs het spoor tuinen.  
 
De vereniging bleef groeien en dus vond er uitbreiding plaats richting het noorden; aan het 
einde van de zijpaden werd er een nieuwe sloot gegraven terwijl de bestaande sloot met 
de vrijgekomen grond werd gedempt. Het bleef een beetje stuivertje wisselen met de 
gemeente toen er grond moest worden teruggegeven vanwege de aanleg van de geluidswal 
langs de N11. Gelukkig kwam daar het huidige Asterpad voor terug en hiermee was de 
tegenwoordige omvang van het complex bereikt. 
 
Het vredige voortbestaan aan het Rietveldsepad werd alleen nog bedreigd door plannen 
van de gemeente voor de bouw van een ‘paddenstoelvormige’ schaatshal op het 
volkstuincomplex. Gelukkig ging dit om diverse redenen en heel veel protesten niet door, 
waardoor groente- en bloementeelt veilig werden gesteld en de rust weerkeerde. 
  
VOLKSTUIN, schrijft Jan Hanselaar in zijn historisch overzicht, is een wat achterhaald begrip: 
waar vroeger alleen ‘voor de pot’ werd getuind is het nu zo, dat men er recreëert en relaxt 
en de teelt van groenten e.d. op de tweede plaats komt. Daarom heeft het bestuur de leden 
voorgesteld om de naam te veranderen in TUINVERENIGING SPOORZICHT, hetgeen 
goedgekeurd en bekrachtigd werd in 2001. 
 

   
2001 - 20 jarig bestaan “Spoorzicht” 

 
Inmiddels hebben we een mooi clubhuis waarvan de laatste uitbouw plaatsvond in het 
voorjaar van 2018. Daarnaast werd het gedeelte Aangepast Tuinieren geopend op 18 mei 
2019; een mooi initiatief waar de bezoekende wethouder van Alphen aan den Rijn zeer van 
onder de indruk was. 
  
Jan Hanselaar besluit zijn brief met zijn sombere opmerking dat er helaas allerlei 
maatregelen getroffen moesten worden voor deugdelijke beveiliging, maar wenst ons de 
komende jaren heel veel tuinplezier toe! 
 
Liesbeth Rodenburg 
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Het Zwarte Pad 
 
In de krochten van sectie A speelt het Zwarte Pad een duistere rol 
Om bij de tuinen langs het spoor te komen moesten we de dubbele spoorwegovergang in 
het Rietveldsepad oversteken. Daarna was de route via het ‘’Zwarte Pad’’, dat liep 
evenwijdig aan het spoor naar Boskoop, tussen het spoor en de huidige ambulancepost. Dit 
officieel naamloze pad kreeg zijn naam, omdat het is aangelegd met (zwarte) sintels, het 
restproduct van de kolengestookte stoomlocomotieven. Er stonden nog geen hekken langs 
de spoorlijnen. Je kon nog gewoon met je kruiwagentje met zand over de onbewaakte 
spoorwegovergang rijden. Nodig, want de grond op tuinen op sectie A zijn van super zware 
klei. 
 
Het zwarte Pad leidde je van de bewoonde wereld naar de stekelige natuur van bramen, 
brandnetels en berenklauw. Met in het centrum van sectie A, in de vork van de spoorlijnen 
het duistere moeras met in vroeger tijden lugubere zaken. Om hier enig licht over te laten 
schijnen komt het volgende verhaal uit de overleveringen: “Het moeras schijnt in vroeger 
tijden een plas, een klein meertje geweest te zijn. Met als doel dat daar de 
stoomlocomotieven water in konden nemen”. Het meertje is gedempt, waarschijnlijk met 
zooi. Aan de randen van het moeras stonden bakken met een afschrikwekkende inhoud 
bestaande uit slachtafval, dode katten en honderden krioelende maden. De maden werden 
geleverd aan de lokale hengelsportwinkel. In het begin van onze tuinvereniging stond daar 
een paal met een bordje: “Verboden vuil te storten”. De paal staat er nog, maar het bordje 
heeft gedaan wat van zichzelf niet mocht.  
 
Even een korte info voor de leden die nog niet zo lang een tuin hebben op “Spoorzicht”.  
Sectie A waren de tuinen langs en tussen de spoorlijnen richting Bodegraven en Boskoop.  
Sectie B waren de tuinen rond het station. 
Sectie C waren de tuinen langs het spoor richting Leiden.  
 
De veranderingen naar de “moderne” tijd 
Ooit keken we vanaf de Gouwsluisseweg nabij de molen “De Eendracht” naar Ter Aar en 
naar Boskoop. Maar nu: geen betonfabriek meer, geen motorenfabriek “De Industrie meer” 
maar woonwijken “Beerendrecht, Gouwsluis, Kerk en Zanen en de bedrijventerreinen ‘’de 
Schans’’, “Gouwelanden” en “Steekterpoort”. 
 
Het “Zwarte Pad” is verdwenen, sloten zijn gedempt en nieuwe sloten zijn gegraven. Een 
viaduct over de spoorlijnen en de weg van Hef tot Havenbrug ontlast door de N11. De tuinen 
van sectie B moesten weg en de tuinen van sectie A moesten weg langs het spoor. Later 
hebben de laatste der sectie A´ers geholpen met het opruimen van sectie C. 
 
Er is nog maar een klein stukje van sectie A van het oude “Spoorzicht” over dus de naam 
van onze tuinvereniging kan dus met recht “Spoorzicht” blijven. Dat klinkt toch een stuk 
beter dan ‘’N11 zicht’’.  
 
Ps. Wie weet nog hoe de dubbele spoorwegovergang in het Rietveldse pad genoemd werd? 
 
Vincent Willers 
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Tijdlijn 
  

1981 
De “VOLKSTUINVERENIGING 

SPOORZICHT” wordt op 4 november 
1981 opgericht. Het betreft hier 3 

secties (A, B en C) langs de spoorlijn. 

1988 
Het huidige complex (sectie KZ) aan 

het Rietveldsepad wordt opgebouwd.  
Sectie B verdwijnt. Sectie A verdwijnt 

door afname van leden. 
  
1989  

In juli komt het eerste nummer van de volkstuinvereniging “Spoorzicht” uit. 
De voorloper van de huidige Riethoorn.  

  
  

1994 

Op sectie KZ vindt een kleine 
uitbreiding plaats. Hierna vindt er 
nog een grote uitbreiding plaats. 

2000 

Er wordt een onderhoudsloods 
geplaatst. 

  
2001 

De naam Volkstuinvereniging 
Spoorzicht wordt veranderd in 
Tuinvereniging Spoorzicht en wordt 

via een notariële akte bekrachtigd. 

2002 

In mei wordt er een hek aan het 
Rietveldsepad gezet. Ook worden we 
lid van de AVVN, het overkoepelende 

orgaan van tuinverenigingen. 
  

2004 
Achter de onderhoudsloods tegen de 
wijk Burghgooi wordt een grenssloot 

gegraven en een dam. 
Sectie C wordt ontruimd in verband 
met de bouw van het Da 

Vincigebouw. 

2006 
Na overleg met de gemeente komen 
er 2 percelen grond bij. In dit jaar 

wordt hier een pad aangelegd en 
heggen geplant. 
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2016 

 
 
 

2017 2019 
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De Groene Kathedraal 
 
Veel Alphenaren fietsen en wandelen wel eens in het Rietveld. In de polders van  
Hazerswoude zijn verschillende bezienswaardigheden. Je kunt er ook een bootje huren om 
door de kleine watertjes van de Rietveldse polder te varen en te genieten van de rust. 
Hoewel het er in de zomer best druk kan worden op een zonnige zondag. 
 
Even neerstrijken bij theetuin ’t Woutje aan de Burg ten Heuvelhofweg, een heerlijke plek 
om even uit te blazen en te genieten van een drankje met wat lekkers of een heerlijke lunch. 
 
Wat niet iedereen weet is dat aan dezelfde weg een prachtige wandeltuin ligt. Het is 
aangegeven met een klein bord: De Groene Kathedraal.                                          
 
In 1999 kochten Tom en Conny 
van Dijk een stuk land. Maar wat 
te doen hiermee? De creatieve 
ideeën begonnen te stromen bij 
Tom. Dubbele rijen bomen 
werden schuin op het land 
gepoot. Een jaar later werd er een 
“oude “ muur achter de beukenrij 
gezet als doorzicht, met een 
Mariabeeld erin. Toen besloot 
Tom om een uitkijktoren te 
bouwen. Hij ging aan de slag met 
oud ijzer, gaas en tweedehands 
materialen en de uitkijktoren 
werd hoe langer hoe groter. Het 
bouwwerk begon op een 
kathedraal te lijken. Hij plantte de 
toren rondom in met 
parthenocissus, wilde wingerd, 
een plant die hij zelf kweekt. In de 
lente en zomer kleurt de toren 
helemaal groen en zo ontstond 
de naam ‘ Groene Kathedraal ‘. In 
de herfst kleurt hij prachtig rood. 
 
Om de kathedraal ‘af’ te maken, 
zette Tom er een klokkentoren op 
met een bel erin en maakte hij 
kerkramen in de zijkanten. Boven 
de toegangspoort in de toren ziet 
u een heilig hartbeeld dat Tom en 
Conny kochten, een staand 
Christusfiguur gekleed in een 
lang,  

 

geplooid gewaad. 
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Van oud steigerhout werden kerkbanken getimmerd. In 2013 werd er aan de zuidkant een 
glas-in-lood raam geplaatst. Dit raam stamt uit de jaren 20. Er zijn stukken gerepareerd 
waardoor de originele staat behouden is gebleven. 
 
De wandeltuin werd verder aangelegd met een rijk assortiment planten, heesters, bomen 
en bloemen zoals cyclamen, herfstasters en dahlia’s. Er is een laantje met honingbomen en 
een haag van Cornus. Via de Japanse poort loop je door de Japans georiënteerde tuin met 
bamboe en esdoorns.  Overal staan gezellige zitjes waar je even kunt genieten van de rust 
en de prachtige tuin en de prachtige glaskunstwerken van kunstenaar Jeroen Dijkhuizen. 
 
Ga een keer kijken en geniet van de oase van rust bij de Groene Kathedraal. Iedereen mag 
hier vrij rondwandelen. 
 
Adres: Burg. Ten Heuvelhofweg 21, 2391MB Hazerswoude-Dorp 
 
Nelleke Dorsman 
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In gesprek met … 

 
In het jubileumnummer hoort ook 
een interview met een aantal 
mensen die lang lid zijn (geweest) 
van de vereniging. We spreken af in 
’t Stekkie. Kees de Rijk zorgt voor 
een lekker bakje koffie. Daarom: 
 
In gesprek met Arie Boxmeer en 
Arie Verbeek.  
 
Willen jullie wat over jezelf 
vertellen? 
Arie Verbeek begint: “Ik ben in 
Boskoop geboren. Mijn vader was 
kweker. Ik ben huisschilder 
geweest. Mijn vrouw komt uit 
Limburg. Helaas woont zij nu in een 
verzorgingstehuis, omdat ze 
dementie heeft. Ik ga heel veel naar 
haar toe. Zij fietste - meer dan 30 
jaar geleden – van Boskoop naar 
Alphen aan den Rijn en zag een 
bord met de tekst “tuinen te huur” 
staan. Zij op haar hoge hakken het 
terrein op en ja er was een tuin voor 

 
Links Arie Verbeek, rechts Arie Boxmeer 

ons beschikbaar. Wel werd er gevraagd of ze niet wat duidelijker kon praten, want haar 
Limburgs dialect werd niet zo goed door “de heren” begrepen. Mijn vrouw en ik hadden de 
tuin uit liefhebberij. Een deel groenten en een deel siertuin. Wij waren de tweede of derde 
tuinders op het huidige terrein. Alles was nog grasland.” 
 
Arie Boxmeer vervolgt: “Ik ben in Delft geboren en heb vanwege mijn werk in veel 
verschillende plaatsen gewoond. Ik heb bij een uitgeverij / drukkerij gewerkt. Ik heb de tuin 
sinds ik met VUT ben gegaan, zo’n 25 jaar geleden. Ik wist eigenlijk bijna niets van tuinieren, 
maar heb veel geleerd van mijn toenmalige buurman Cees Rozestraten.”   
 
Hebben jullie veel voor de vereniging gedaan? 
Arie Verbeek vertelt dat hij veel algemeen onderhoud heeft gedaan op het complex. Wel 
soms zo’n twee à drie uur per week. Hij herinnert zich nog goed het intensieve onderhoud 
van de hortensia’s, die indertijd langs de slootkant stonden. 
 
Arie Boxmeer is jarenlang bestuurslid geweest. Hij zorgde voor de uitgifte van tuinen en 
deed de ledenadministratie. Ook heeft hij lange tijd in de redactie van de Riethoorn gezeten, 
waarvoor hij zorgde voor het zet- en drukwerk. Arie is erelid van de vereniging.  
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Zien jullie veel verschillen tussen jullie begintijd bij de vereniging en nu? 
“Ja, toch wel. Ik het begin waren er veel minder leden, de tuinen waren toen toch minstens 
300 m² groot. De leden waren bijna allemaal al met pensioen. Nu zijn de tuinen vaak veel 
kleiner met als gevolg dat er veel meer leden zijn. Ook veel meer jonge gezinnen met 
kinderen.”  
 
Hebben jullie nog een leuk verhaal van vroeger of een leuke herinnering?: 
Arie Verbeek: “Ik kijk met veel plezier terug op het gezamenlijk koffiedrinken tijdens de 
corvee op zaterdagmorgen. Dat was beregezellig! We deden dat bij de oude schuur, die er 
nu niet meer staat. De schuur was ontworpen door Bakker, die werkte bij een 
architectenbureau en later een woningbouwvereniging. De schuur was degelijk, maar lekte 
toch wel eens. Dan kreeg ik de vraag: “wil je de kitspuit meennemen?” Die gebruikte ik 
natuurlijk veel voor mijn werk als huisschilder.”  
  
Arie Boxmeer heeft een verhaal: “Het gebeurde zo’n 24 jaar geleden, ja zolang heb ik al een 
tuin op Spoorzicht. Wij, mijn kleinzoon van 11 jaar en ik zei de gek, kwamen op de tuin, het 
was vlak na de winter. Bij de tuin aangekomen, deed ik mijn tuinhuis open… en wat 
gebeurde er! Het was een invasie van krioelende muizen, ze sprongen tegen mijn benen op, 
ik schrok er zo van dat ik begon te springen van schrik. Bah, wat vies. 
 
Maar Bas stond te gieren van het lachen om mij, dat ik zo stond te springen. Hij vond het zo 
leuk, niet om de muizen maar om mijn gespring en gehuppel. Ik dacht dat hij niet bij kwam 
van het lachen. Het verhaal ging daarna heel de familie rond. 
 
Ik had geen idee hoe dat nest bij mij in mijn huisje was gekomen, er was helemaal niets te 
eten voor hen en dan met zoveel tegelijk. Maar waarschijnlijk lusten ze ook hout want van 
mijn houten gereedschapskist was de bodem helemaal opgevreten.”  
 
Beide Arie’s: hartelijk dank voor dit gesprek! 
 
Bert Drolenga. 
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Kinderpagina’s 
 

Kun jij deze rebus lezen? De oplossing is volgens mij best een belangrijke vraag! 
 

-mi     - kon + z   b=h e=l+j -rk 

+en  -k –d     m+   - kon lp=in 

m+ p=r    w+ p=r     -v 

-ur   -n   s=m? 
 

Oplossing: _________________________________________________________________ 
 

 

DOOLHOF 
Kleine Noah is verdrietig, want hij is trots op zijn zelfgekweekte worteltjes. Hij wil ze graag 
laten zien aan de hele familie, maar ja, hoe moet hij lopen om ze te kunnen oogsten? 
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Wat ben ik? 
 
Zet de juiste vrucht of groente bij de uitleg die er bij hoort. Je kunt kiezen uit: 
 

Framboos – Braam – Courgette – Druif – Peer – Kropsla – Pompoen 
– Knolselderij – Ui – Spruit 

 

Groente/fruit Wat ben ik? 
  

 
…………………………. 

Als je mijn pitjes met een lepel verwijdert, kun je me vullen met 
gehakt. Dan word ik een lekker bootje 

 
…………………………. 

 
Ik ben heel slank van boven en ik heb een ronde buik 

 
 
…………………………. 

 
Ik heb allemaal groene laagjes mals, lichtgroen blad. Je hoeft me niet 
te koken, maar ik ben wel lekker in de soep 

 
…………………………. 

 
Ik ben dik en wit en ik ruik een beetje naar soep 

 
…………………………. 

 
Ik ben net een roze elfenhoedje 

 
 
…………………………. 

 
Ik groei aan een groen stammetje en ik lijk wel een heel klein kooltje; 
sommige kinderen lusten me echt niet 

 
 
…………………………. 

 
Ik ben blinkend zwart en zoet en als je goed kijkt, besta ik uit 
allemaal kleine bolletjes 

 
 
 
…………………………. 

 
In de herfst ben ik een belangrijke gast op een groot feest. Dan 
maken ze prachtige lampionnen van mij door me uit te hollen en een  
kaarsje in mijn buik te plaatsen 

 
 
…………………………. 

 
Ik hang gezellig met de anderen in trossen en ik ben donkerpaars of 
groengeel 

 
 
…………………………. 

 
Je eet me het hele jaar door. Je kunt me immers heel lang en 
gemakkelijk bewaren; gewoon in een mandje of een netje 

 

 

 
 

 
 

 

De antwoorden van de “Rebus” en “Wat ben ik?’ staan op bladzijde 34 
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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 180 cm lang Per stuk 4,00 
Kalium 1 kg 1,00 
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  1 stuk   1,00 
Zand Per kruiwagen 3,00 
Zaai/stekgrond 20 liter 3,50 
12-10-18 1 kg 1,00 
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Recept: Pruimencrumble 
 
Dit recept is mijn favoriete verwentoetje en kan ook met ander fruit bereid worden. 

 
6 personen – 50 minuten  
 
Vulling:  
8oo g pruimen, ontpit en gehalveerd 
Optioneel: 50 g rietsuiker  
1 sinaasappel, de rasp  
1 theelepel kaneel  
¼ theelepel kardemom  
1 theelepel bloem  
2 eetlepels water  
 
Crumble: 
160 g bloem  
60 g havermout  
150 g roomboter  
150 g rietsuiker  
50 g amandelmeel  
  

 Verwarm de oven voor op 200 C 

 Leg de halve pruimen in een licht ingevette ovenschaal en bestrooi eventueel met 
rietsuiker. Meng de sinaasappelrasp met de kaneel, kardemom en de theelepel 
bloem en verdeel dit over de pruimen. Besprenkel met 2 eetlepels water. 

 Doe alle ingrediënten voor de crumble in een kom en mix en kneed tot er een 
kruimelig mengsel ontstaat. 

 Verdeel de deegkruimels over de pruimen en zet de schaal in de oven. Bak de 
crumble in 30-40 minuten mooi goudbruin. Laat 15 minuten staan voordat je de 
crumble serveert. 
 
Bronvermelding: dit recept is uit het blad Lekker (W)eten van Ekoplaza 
 
Nelleke Dorsman 
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Goede oogst van eigen bodem 
 
Bijen en hommels vlogen afgelopen zomer van bloem naar 
bloem. In de herfstoogst proeven we daarvan het resultaat: 
frisse appels, sappige peren, zoete pruimen….de natuur 
geeft ons zoveel lekkers. Reden te meer om zuinig te zijn op 
die natuur. 
 
Goede oogst is een verantwoorde oogst, duurzaam 
gekweekt, die de grond niet uitput, de biodiversiteit niet 
verstoort en natuurlijk smaakvol en gezond is. 
 
De basis is een gezonde bodem. Alle schimmels, bacteriën 
en andere beestjes houden een evenwicht in stand waar 
planten goed bij gedijen. Zij hebben ieder hun eigen taak   
in de afbraak van organisch materiaal in de grond. En door deze afbraak komt er steeds 
weer voedsel vrij voor de planten. 

 

 
Laat de bodem zoveel mogelijk met rust, bv door niet te 
spitten. Is ook nog eens lekker gemakkelijk.  
 
Gebruik organische mest. Kunstmest is te zout en verzwakt 
het bodemleven. Maak zelf compost! Mulchen is ook heel 
goed voor een gezonde bodem. 
 
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, probeer troepvrij te 
tuinieren. Tip: Heb je last van veel slakken die al je 
groenteplantjes opeten, dat is best frustrerend! Plant eens 
sterk ruikende kruiden tussen de groenteplantjes, zoals 
rozemarijn, tijm, oregano en munt. 

 
Verjaag ook de mol niet, die lust graag slakken. En zorg voor een vogelvriendelijke tuin. 
Vogels eten ook slakken en allerlei andere kleine beestjes zoals luizen en rupsen.  
 
Sommige tuinders zetten allerlei middelen in om zo snel mogelijk te oogsten, binnen een 
mum van tijd staat de tuin vol met …. als het maar groot is en veel en zo vroeg mogelijk.    
Kies voor biologische planten en zaden. Gewone zaden en groenteplanten zijn al bewerkt 
met kwalijke stoffen en  hormoonachtige stoffen die de groei bevorderen. Dat is jammer 
want je krijgt het zelf ook binnen bij consumptie. 
 
Ik sprak er over met Evert Schouten, eigenaar van Schoutens kruiden in Boskoop. Hij weet 
als geen ander dat biologische kruiden, groenten en fruit veel meer voedingsbestanddelen 
bevatten dan gewone planten. Je merkt zelf het verschil al doordat de biologische variant 
veel voedzamer is, je bent dus eerder verzadigd. Alles wat te snel groeit, verliest deze goede 
eigenschappen. Bovendien is het beter voor een gezonde bodem, beter voor de insecten, 
vogels en voor onszelf. 
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Op 5 december is het Wereld Bodem Dag. De dag waarop wereldwijd vele organisaties 
aandacht vragen voor onze bodem en waarom een goede bodem zo belangrijk is. 
 
Ook wij kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 
                           
Veel succes!  Nelleke Dorsman 
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Nieuws uit de omgeving 
 
In het vorige nummer van de Riethoorn heb ik u 
geattendeerd op de petitie: Stop, maak geen weg 
door de polder 'Het Zaanse Rietveld'. De petitie is 
door bijna 5000 zeer betrokken en verontruste 
burgers ondertekend. De werkgroep Zaanse Rietveld 
heeft de petitie voorafgaande aan de 
Raadsvergadering van 30 september 2021 
aangeboden. De petitionaris, Rob Paul, heeft in zijn 
begeleidende toespraak de raad verzocht af te zien   
van de plannen om een weg in de polder het Zaanse Rietveld aan te leggen. In zijn ogen 
heeft Boskoop geen Noord – Zuid verkeersprobleem, maar een Oost – West 
verkeersprobleem. Slechts acht procent van het vrachtverkeer op de Zijde in Boskoop gaat 
naar het Noorden. Het Oost – West probleem kan het beste opgelost worden met een 
tweede oeververbinding zo dicht mogelijk bij de hefbrug van Boskoop. De N207 biedt 
vandaar een goede aansluiting op de N11. 
 
Wethouder van Velzen heeft de petitie in ontvangst genomen en gezegd dat de 
gemeenteraad nog dit jaar gevraagd zal worden om een keus te maken. Hij heeft toegezegd 
dat de petitie mee zal worden genomen in de besluitvorming. 
 

Bert Drolenga 
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In gesprek met… 

 
Aanleiding voor dit gesprek is het feit dat 
Wolter (86) volgens de ledenlijst een van de 
oudste leden van de vereniging is en Liza 
(29) de jongste. Daar staan ze allebei van te 
kijken… 
 
In gesprek met Wolter en Liza… 
 
Hoe lang tuinieren jullie al? 
Wolter: Veertig jaar geleden ging mijn   
vrouw fietsen met een vriendin langs de Oostkanaalweg en ze zag een bord staan met: 
moestuinen te huur. We kregen een stuk weiland aangewezen en ik ging aan de gang met 
weiland omspitten. Na tien jaar verkocht hij zijn land en toen moesten we er allemaal af. 
Toen ben ik naar de Ridderbuurt overgestapt en dat was een echte tuinvereniging en dat 
vond ik heel erg prettig, want bij die ander was het maar een rommeltje. Later ben ik 
verhuisd en toen kwam Spoorzicht in beeld, dat had net achter het Druivenpad een heel 
nieuw stuk omgeploegd toen Archeon land moest verkopen en daar kon ik een stuk krijgen. 
De verhuizing van het spoor naar hier heb ik meegemaakt. Ik ben in 2004 hier begonnen en 
in 2005 zijn we aan het ruimen geweest bij het spoor, want dat moest er allemaal weg. Ik 
heb meegeholpen, al die huisjes eraf, het was een troep daar, diverse zaterdagen zijn we 
daar bezig geweest. 
 
Liza: Ik denk dat ik drie of vier jaar geleden ben begonnen. Het komt door mijn beste 
vriendin, Alison van Rijn, zij had hier al een moestuin. Ik had al wat in mijn achtertuin, een 
tomaat, een sperzieboon. Ik heb het altijd leuk gevonden om praktisch bezig te zijn, want ik 
zit altijd heel erg in mijn hoofd, tijdens studie en mijn baan, vandaar dat ik dit fijn vind, lekker 
rommelen in de tuin. Ik heb 125 m2. We hadden alleen een huisje en daar hebben we 
bomen bij gezet.  
 
Wolter: Wij deden het tuinieren samen met de vriendin van mijn vrouw en haar man, dus 
we waren met zijn vieren op een stuk van 250 m2. Mijn vrouw was er ook altijd en nu ook 
nog; hoewel ze nu in een scootmobiel zit, gaat ze nog steeds mee. 
  
Wat hebben jullie in de tuin staan en wat is je idee bij tuinieren? 
Liza: In het begin de fruitbomen en veel groente, maar ik doe het in mijn eentje, mijn vriend 
vindt het echt mijn hobby. Maar ik merk dat ik eigenlijk alleen maar bezig ben met onkruid 
weghalen en nu ben ik het anders gaan inrichten. Bijvoorbeeld gras en wilde bloemen onder 
mijn fruitbomen, dan hoef ik daar al niet te schoffelen en ook wat bloemvakken en wat 
minder groente. We hebben in mei een baby gekregen en dit jaar zijn mijn ouders zo lief om 
nu voor de tuin te zorgen. Er staan nu alleen maar bloemen, courgettes van de buurman en 
groenbemesters in de tuin, dat is makkelijker. Ik wil graag zo circulair mogelijk, zo biologisch 
mogelijk bezig zijn. Niet alleen groente produceren, maar ook zorgen voor de vlinders, de 
bijen, de insecten, een mooie plek maken en de biodiversiteit in stand houden. Ik begon 
ooit met frezen, omspitten en nu doe ik dat heel anders. Ik ben nu ook aan het kijken hoe 
ik op een andere manier onkruid kan tegengaan, geen kale grond en ik heb veel uien 
neergezet, die kun je ook een beetje laten. 
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Wolter: Ik ben een ouderwetse tuinder, ik spit nog steeds iedere keer de tuin, maar er 
verandert natuurlijk wel wat in de loop der jaren. We hebben minder groente en mijn vrouw 
houdt erg van bloemen en dus werd het bloemperk elk jaar een klein stukje groter. Hier op 
Spoorzicht hebben we al meteen een kwart van de tuin ingericht als plantentuin, lavendel 
en zo, ook voor de bijen. De rest werd toch op de traditionele manier ingevuld. Een groot 
stuk met aardappels, daar hoef je dan niet zo veel aan te doen en voor de rest is het nog 
steeds op mijn knietjes onkruid trekken. Je gaat ook makkelijker tuinieren, moeilijke 
gewassen, daar begin ik niet meer aan; asperges bijvoorbeeld. Dat is lastig gedoe. 
Boerenkool, al dat witte spul dat er aan komt en je wilt niet met chemicaliën aan de gang, 
dat heb ik nooit gedaan. Alleen een beetje mest erop en klaar. 
  
Liza: Dat herken ik wel; wat is praktisch en wat kan ik met de beperkte tijd die ik heb. Ik hou 
van een wilderige tuin, het hoeft voor mij niet allemaal netjes en zo. Ik ben vrij 
perfectionistisch en dus is mijn tuin een mooie oefening dat het niet allemaal perfect hoeft 
te zijn. 
 
Wolter: Bij mij moet het allemaal mooi recht zijn. Dat zit er zo in, een mooi vierkant en drie 
rijtjes van drie. 
  
Liza: Nu wordt er steeds meer gekeken naar hoe kunnen we in balans zijn met natuur, 
bacteriën en schimmels in de grond en insecten. Hoe kunnen we dat zo circulair mogelijk 
maken, dus geen homogeen gewas, maar diversiteit.  
 
Wolter: Het was er niet direct om begonnen, maar vanaf het begin zei iedereen: zo, dat is 
lekker, alles smaakt veel beter. Maar ik heb er niet bij stilgestaan van o, het moet zo 
biologisch mogelijk, gewoon, lekker laten groeien. Afval van thuis meenemen, fijnhakken en 
op de composthoop, wormen erbij. 
 
Liza: Ik heb nu net een wormenhotel op de tuin neergezet. 
  
Wolter: Daar ben ik nooit zo bewust mee bezig geweest, wel de compostbakken met af en 
toe een beetje stro ertussendoor, dan gaat het broeien en wordt het lekker warm, anders 
komen die wormen niet. Ik heb er nooit bij stil gestaan hoeveel er nou in zouden zitten. Als 
ik een worm zag, nou prima, er zitten wormen in. 
 
Hoe belangrijk is de tuinvereniging voor jullie? 
Wolter: Sowieso dat de boel goed geregeld is. Bij die eerste tuin deed iedereen maar wat, 
de een had varkens, de ander had kippen, er liep zelfs een kalf rond, schapen, noem maar 
op. Hier op Spoorzicht vond ik het heel prettig dat het hier een afgesloten geheel is met een 
hek. Ik heb ook zoveel mogelijk aan activiteiten meegedaan: fietstochtjes, barbecues en de 
corvee, je drinkt koffie met elkaar en je praat over de tuin en krijgt informatie van elkaar. 
Dat vind ik het prettige aan een vereniging. 
  
Liza: Ik heb minder behoefte aan uitjes zoals fietsen, maar wat ik leuk zou vinden is wat 
informatieverschaffing, als er een keer een lezing zou worden gegeven over problemen 
aanpakken of nieuwe inzichten wat betreft circulair biologisch tuinieren. Dat je een beetje 
onderwezen wordt hoe het ook anders kan. Zoals nu die cursus over de wormencompostbak 
van de gemeente Alphen, hartstikke leuk. Dat zouden we ook tuinbreed kunnen doen. 
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Wolter: Ik ben blij met de stekkiesmarkt en alles wat je hier allemaal kan kopen; zand, tegels, 
waterkanten. En heb je vragen dan weet je de voorzitter of de secretaris of Kees te vinden. 
  
Liza: Verder vind ik het fijn om een beetje te rommelen op zo’n tuin en te experimenteren. 
Zo leer ik zelf en de rest vraag ik aan de buren.  
 
Wolter: Toen ik begon heb ik heel veel boeken gelezen, en tegenwoordig heb je natuurlijk 
internet. En als je maar lang genoeg tuint, komen mensen vanzelf ook aan jou dingen 
vragen. 
 
En zo is het maar net. Wolter en Liza, hartelijk bedankt voor dit fijne gesprek! 
 
Liesbeth Rodenburg 

 

 

De oogstende tuinder 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
Antwoorden 

Rebus  : Er zijn heerlijke aardbeien in mijn tuin maar waar is de slagroom 

Wat ben ik? : Courgette – Peer - Krop sla – Knolselderij – Framboos – Spruit – Braam – Pompoen – Druif - Ui 
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… dit de allereerste “Wist u dat…” is uit de allereerste uitgave van het 

verenigingsblad van juli 1989, de voorgang van de Riethoorn: 

… onze vereniging “Spoorzicht” uit 3 sekties bestond n.l. A – B- C 

… vrijwel geheel B en een deel van C (voornamelijk achter het station tot aan de 

zuiveringsinstallatie_ weg moesten i.v.m. aanleg Kerk en Zanen 

… veel van hen nu weer tuinen aan het Rietveldsepad 

… “Spoorzicht” dus weer uit 3 sekties bestaat! N.l. A (tussen de “vork” de 

spoorlijnen naar Utrecht en Gouda); de rest van C; en het R.V.P. 

… dit best wel vrij ver uiteenliggende stukken zijn, maar … 

… We via dit blad toch op de hoogte kunnen blijven van elkaars tuinders wel en 

wee! 

… de vereniging een aanbod van mest heeft gekregen van iemand uit het R.V.P. 

voor levering R.V.P. 

… we ‘t best eens kunnen babbelen met hen over een flinke partij, want hoe meer 

we bestellen, des te goedkoper hij wil leveren 

… de R.V.P. leden die hier gebruik van willen maken dit ter kennis kunnen 

brengen bij commissielid… 

… een lid van onze vereniging ook kalk en andere artikelen tegen sterk 

gereduceerde prijs kan kopen 

… ook hiervan voor R.V.P. leden bestellingen kunnen worden gedaan bij 

commissielid… 

… omstreeks half juni de eerste “schouw” is geweest 

… in dit blad of op andere wijze gewezen wordt op nog (toch nog) enkele 

tekortkomingen 

… de volgende “schouw” omstreeks half Augustus gehouden zal worden, en 

… we verwachten dat het dan nog beter zal zijn 

… de winter-andijvie nu toch wel gezaaid zou moeten zijn als u in September en/of 
Oktober lekker wilt smullen van deze heerlijke groente 

… er best wel meer contact mag zijn over aan te schaffen materialen, want… 
… de één zo’n f 1.25 heeft betaald voor ’n bonenstok en de andere ongeveer 0.70. Is toch 

wel de moeite waard om via dit blad daar nader over te worden ingelicht. Wie weet 
waar Arie nog voor kan zorgen. 

… als elk lid een pakje andijvie zaait, er dan minstens 60.000 plantjes opkomen? Dus… 
samenwerking is ook hier kostenbesparend 

 

De redactie uit 1989                                                           
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