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HOBBYKASSEN 

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

kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs. 

Wij kunnen aan elke vraag voldoen, 

want maatwerk is onze specialiteit. 

Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland. 

Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas 

en voeren wij de materialen af. 

Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com. 

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

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 

071-4084166 of 06-53935039. 

 

 

 

Kwekerij E. Duivenvoorden 
aardbeienplanten en pioenrozen 

Ook voor particuliere verkoop 

 

                                   
 

www.kweduivenvoorden.nl 
 

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

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de redactie 
 
Bakken! Opeens weet je het, we moeten bakken op de tuin. Het kwam zo, ik was weer aan 
het werk geweest op de tuin en dat gaat de laatste tijd bijzonder aardig. Ik had weer het 
een en ander geoogst, er stond niks te huilen op de tuin dat op doorschieten stond, ik had 
water gegeven in de kas en het gras was van een dergelijke hoogte dat het prettig was om 
naar te kijken.  
 
Maar ja, er was natuurlijk ook dat wilde bloemenmengsel dat over het pad heen woekerde 
en die sloot die uitgebaggerd moest en de tomaten- en komkommerplanten moesten nog 
worden uitgedund. Peinzend ging ik de hoek om en stond oog in oog met de mevrouw die 
op de hoek van het Druivenpad ‘woont’ en zij heeft bakken. Keurige bakken met ieder een 
eigen soort groente er in, makkelijk bereikbaar vanwege de houtsnippers die er tussen 
liggen. Heel overzichtelijk, je hebt het zo door als er ergens planten ongelukkig staan te zijn 
en onkruid heeft weinig mogelijkheden om zich te verstoppen. Uiteraard was het niet de 
eerste keer dat ik zoiets zag, want er zijn meerdere tuinders op ons complex die dit concept 
hebben omarmd, maar het was wel het juiste moment. Zoals we fijn zijn opgeknapt met de 
aardbeien in bakken, lijkt mij dit ook een prima idee. In het volgende nummer laat ik u weten 
of we met dit idee iets gaan doen. 
 
Bakken zijn ook het onderwerp van het gesprek dat ik had met Peter Neijman die aangepast 
tuiniert, in een bak! Ik kreeg gewoon zin om er ook zo een in te gaan richten. U leest alles 
over de (on)mogelijkheden. 
 
En u weet, september is weer de maand dat wij allen op het complex worden geschouwd 
en daar heeft Carolien Wille een enthousiast stuk over geschreven. Volgens haar eigen 
woorden ‘over het schouwen en het leven eromheen’.  
 
Verder in deze editie: goede herfstadviezen van Rob, Ton en Monique en zomerse foto’s 
van Gerk. Nelleke en Bert hebben eigenlijk allebei een recept opgenomen; leuk om te maken 
en uiterst nuttig voor de natuur. De bijdrage van Nelleke verschijnt in het najaar trouwens 
nog een keer: in NOVA, het magazine van Archeon dat deze keer over duurzaamheid gaat.  
 
Ga deze herfst ook maar lekker even zitten tussen al het opruimen en oogsten door en laat 
uw hersenen eens kraken over de cryptische vraagstukken in deze editie. Het is goed om 
alvast te oefenen, want in ons winternummer verschijnt er weer een prijsvraagpuzzel waar 
u mooie dingen mee kunt winnen! 
 
Ik wens u weer (bakken vol) veel plezier met deze Riethoorn. 
 
 
 
Liesbeth Rodenburg 
(Dillepad 3) 

 

 
Inleveren kopij voor de Riethoorn van 

Kerst 2022 voor 
10 december 2022 

  
bij Liesbeth Rodenburg 

redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 
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Bestuur 
Voorzitter 
 

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

06-20960847 
(na 19:00 uur) 

Secretaris 
 

Ton van Dijk (LZT) 
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 
 

Penningmeester 
 

Ruud Jansen (Co.14) 
Mustafa Hadji (CL.04) (Interim)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291 
 
 

Ledenadministratie 
 

Kees de Rijk  (LZT) 
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 
ledenadinistratie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-41310335 

Contributie en 
gebruiksvergoeding 
tuin in bruikleen 
NL90INGB0003163510 

Ruud Jansen 
 
Mustafa Hadji (CL.04) (Interim)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl 

06-83044291  
(na 19:00 uur) 
 
 

Commissies 

Terreinbeheer KZ 
Teamleiders 

Rob Brederode  
Martijn van Eijsden 

Henk van Iperen 
Ruud Jansen 
Rudie Melters 
Rob Mulder 
Rob Oostwegel 
Bart Plooij 
Kees Pont 
Jurgen Redelijkheid 
Kees de Rijk  
Oscar Widdershoven 
Jan Zwanenburg 

 
 

Terreinbeheer  
sectie A 

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

Taxatiecommissie 
Gijs de Jong  
Albert Martens  
Huug Oppelaar 

 

Bouwcommissie 
Wouter Spek 
bouwzaken@tuinverenigingspoorzicht.nl 
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Redactiecommissie 
 
 

Liesbeth Rodenburg 
Gerk Kooy 
Remon Theuns 
Bert Drolenga 
redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Websitecommissie 

Monique Schaap 
Fabian de Rijk 
Kelly de Rijk 
website@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schouwcommissie 

Jo van den Hoven   
Bert Edens 
Bertus Hooijer 
Piet van der Lede 
Bertus Mensing  
Albert Martens   
Huug Oppelaar 
Kees Pont 
Sjaak van Vliet 
Piet van Wieringen  
Caroline Wille 

 

Evenementen- 
commissie 

Inge van Valen 
Emmy Hollamby 
Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Kantinebeheer/ 
Kantine in 
bruikleen 

Fabian en Kelly de Rijk 
stekkie@tuinverenigingspoorzicht.nl 

 

Schoonmaak 
Clubgebouw 

Emmy Hollamby 
Wendy Gaarthuis-Weber  (reserve) 
Sabine van der Graaf    
Theo Gijtenbeek 
Ingrid Groen 
Bertus Hooijer 
Alison van Rijn   
Nely Vis-van den Berg 
Matthea Zeilstra 

 

In-/verkoop Zaden 
& Pootaardappelen 

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

 

Groenvoorziening 
John Bontje 
Sjaak Bontje 
Bertus Hooijer 

 

 

Diverse werkzaamheden 
Onderhoud heining Robert van den Hooren Daan Sauer 
 Marcello Scheltinga Anton de Waal 
Maaien Koos van Dijk Bert Edens 
 Jo van den Hoven Karl Pieterse 
 Piet Schippers  
Onderhoud parkeerplaats Piet van der Lede Jos Pels 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
mailto:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:website@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:Evenementen@tuinverenigingspoorzicht.nl
mailto:stekkie@tuinverenigingspoorzicht.n
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 Marcello Scheltinga  
Bouw- en onderhoudswerk- Gijs de Jong Hans de Jonge 
werkzaamheden Huug Oppelaar M. Baltes 
 Ruud Ferwerda  
Diverse werkzaamheden Ronald Redegeld Leo Rodenburg 
 Wouter Spek Inge van Valen 
 Ton Zevenhoven  

 

 Correspondentieadres  

 

 
Tuinvereniging Spoorzicht 

 
Rietveldsepad 2a 

 
2408 ZH  Alphen aan den Rijn  

 

 

Agenda 2022 
 

Vergaderingen 
12 januari Bestuursvergadering  6 juli Bestuursvergadering 

9 februari Bestuursvergadering  3 augustus Bestuursvergadering 
9 maart Bestuursvergadering  7 september Bestuursvergadering 
6 april Bestuursvergadering  19 oktober Commissievergadering 

11 mei Bestuursvergadering  9 november Bestuursvergadering 
25 mei  Alg. Ledenvergadering  7 december Bestuursvergadering 

8 juni Bestuursvergadering     
 

Schouwdata 
Voorjaar 2022: 

• 04 april t/m 10 april 2022 
 

 

• 16 mei t/m 22 mei 2022 

Najaar 2022: 

• 5 september t/m 11 september 2022 

 

• 17 oktober t/m 23 oktober 2022 
 

 

Evenementen 
01 oktober Bierproeverij 
13 oktober Klaverjassen, darten of sjoelen 
22 oktober Wat te doen met een pompoen (10.00 - 13.00 uur) 
10 november Klaverjassen, darten of sjoelen 
12 december Kerstklaverjassen, darten en sjoelen 
17 December Kerststukjes maken (10.00 - 13:00 uur) 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van de Voorzitter  
  
Het jaar 2022 is tot nu toe het zonnigste jaar uit de geschiedenis. 
Het coronavirus is gelukkig op zijn retour, zodat we ook weer op 
vakantie konden gaan. We hebben dit jaar ook weer genoten van 
de barbecue, zowel voor de vrijwilligers als voor de leden. De 
opkomst was groot en het was beregezellig en het “dorstige weer” 
vergrootte de feestvreugde.  
 
De zomer zit er weer op, de herfst is aangebroken. Een ideale tijd 
om een plan te maken voor het komende tuinjaar. Het is nu ook de 
tijd om eventueel bomen en struiken te verplaatsen. Ze hebben 
dan de tijd om te “aarden” op hun nieuwe plek. Het tuinseizoen is 
dus helemaal nog niet voorbij. Kijk ook eens kritisch naar je tuin.  

 

 

Het valt me op dat nogal eens materialen die weinig of nooit meer gebruikt worden, toch 
bewaard worden. Het stapelt zich op met als gevolg dat je het overzicht kwijt raakt. 
Ongedierte krijgt de kans zich daar te nestelen. Voer het af naar Afvalbrengstation Ecopark 
De Limes. Dit voorkomt veel narigheid, zeker als het gaat stormen. Voorkomen is beter dan 
genezen! Kortom, het tuinseizoen is absoluut nog niet voorbij. 
 
Ik hoorde laatst een mooie gezegde: geef je zorgen aan de aarde. 
 

 

 
Met vriendelijke groet 

 
Rob Brederode 

 
Voorzitter 

 
 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Van het Bestuur 

 
Alweer een nieuwe Riethoorn. Compliment voor de redactie, hoe het eruit ziet weet ik nog 
niet als ik dit noteer, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het de moeite waard is. 
 
Wilt u weten wie er in zitten (in die redactie bedoel ik), of wilt u ook eens een keer een 
stukje schrijven, of wilt u dat er over een bepaald onderwerp iets wórdt geschreven, laat 
het de redactie weten. Ik ben er van overtuigd dat ze er blij mee zullen zijn!  
 
Mail naar:redactie@tuinverenigingspoorzicht.nl 
 
Het seizoen loopt geleidelijk aan ten einde, de aardappelen zijn al lang uit de grond, de 
tomaten hebben er ook niet meer zo’n zin in en sommige tuinders kennelijk ook niet meer. 
Begrijpelijk, opbouwen is leuker dan afbreken. Opbouwen geeft iets om te oogsten, 
afbreken alleen maar troep en die moet je dan nog opruimen ook. Wel doen, hè! 
 
Terwijl ik dit uit mijn toetsenbord wring is de schouwcommissie bezig met, jawel……. 
schouwen. Laten we blij zijn dat ze dit doen anders zouden er aardig wat conflicten tussen 
de tuinders onderling zijn. Jouw brandnetel-monstruosis met die schattige witte bloempjes 
zou door de buurman wel eens als onkruid met 19 miljoen zaadjes kunnen worden 
beschouwd. Zijn bramentakken boven het pad met van die overheerlijke bramen zouden 
jou weleens lekker je gezicht kunnen verbouwen. 
 

Leve de schouwploeg! 
 

Dit voorjaar waren we blij te mogen melden dat het er allemaal goed uitzag op een paar 
uitzonderingen na, maar daar wil je niet zoveel aandacht aan schenken. Hopelijk kan dit 
najaar die boodschap herhaald worden. Maar als ik dan over het complex wandel dan vrees 
ik met grote vreze. 
 
Punt hierbij is wel dat niet alle tuinders daar iets aan kunnen doen. Het is zo raar verlopen 
dit jaar, te veel water, te warm, te weinig water, we konden weer op vakantie. Waar je 
normaliter goed kunt plannen hoe een poot- en oogstseizoen verloopt, was daar dit jaar de 
ene verrassing na de andere. Maar ook dat is nog steeds geen excuus voor een slecht 
onderhouden tuin. 
 
We zullen zien, zei de blinde…. 
 
Oh ja, we hadden ook nog een paar leuke en goed georganiseerde evenementen dit jaar en 
de koek is nog niet op! Hou de mail in de gaten. 
 
Is er op je tuin niets meer te oogsten of te plukken, geniet dan van de rust en de vogels en 
een gezellig praatje met je buren! 
 

Ton van Dijk 
 
 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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In gesprek met… 
 
Voor deze editie ga ik kijken bij het gedeelte ‘aangepast 
tuinieren’ en Peter Neijman wil mij wel van alles vertellen over 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden, want niet alles kan, 
in zo’n bak.  
 
Peter: In deze bak staan nog de laatste mini augurken. Je kan 
niet alles kweken, want de grondlaag is voor sommige 
gewassen niet diep genoeg. Ik heb van de vereniging 
toestemming gekregen om er een rand op te zetten, zodat ik de 
grond omhoog kon brengen, ik heb nu ongeveer 20, 22 
centimeter grond in plaats van 12. Ik heb nog zomerworteltjes 
staan, ook een speciaal ras dat niet te diep gaat. Hier staat 
speciale boerenkool en hier gewone savoyekool voor de winter. 
Eind deze week ga ik palmkool zelf kweken, dat is Toscaanse 
boerenkool. Ziet er anders uit, maar het smaakt helemaal naar 
boerenkool. Zo’n plantje wordt ongeveer 50 cm hoog en dat 
gaat precies onder de kap. Normale boerenkool wordt zo’n 80, 
90 cm en dat gaat niet. Het is een leerproces, je komt er vanzelf   
achter wat er allemaal wel en niet kan. Winterwortelen en de meeste koolsoorten kunnen 

niet vanwege te weinig diepgang. Spitskool wel. Via de moestuintjes van Albert Heyn  en de 

internet site makkelijkemoestuin.nl, een site gespecialiseerd in vierkante meter bakjes vind 

ik welke groentes geschikt zijn voor mijn bakken. 

 

Het eerste jaar had ik de bak helemaal open, maar we hadden veel last van vlinders en 

rupsen en toen heb ik buisjes gespannen met plastic eroverheen, maar dat waaide kapot bij 

de eerste de beste storm. In de wintermaanden heb ik deze bak bedacht (en een beetje 

gepikt van internet) en toen hebben we besloten de helft te overkappen en de andere helft 

open te laten. Openmaken gaat via simpele papierklemmen die je in de boekhandel koopt. 

 

 

Heb je minder last van ongedierte in zo’n 
bak? 
Ik heb alleen last van de koolvlinder en van 
fazanten! Die dichte bak moest ik in de 
zomer elke keer openzetten en dan kwam 
alsnog die vlinder er in. Leuk, zo’n vlinder, 
maar toen heb ik een stukje gaas gevonden 
en dat zit nu aan de onderkant en nu staat 
de bak aan twee kanten open en kan-ie 
lekker doorluchten. Mijn dochter helpt eens 
in de week, mijn vrouw gaat eigenlijk elke 

avond mee. Ik heb hier een prachtige sloot, maar zelf water pakken is voor mij moeizaam 
vanwege mijn lichamelijke beperkingen. Ik heb een accupompje, maar dan moet mijn vrouw 
nog steeds dat pompje in het water zetten. Met deze bakken moet je in de zomer echt elke 
dag water geven, omdat de grondlaag niet diep is. Ik zou het geweldig vinden als er hier een 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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vaste pomp zou kunnen komen, daar zou ik ook graag aan meebetalen. Dan ben ik niet 
afhankelijk van de hulp van anderen en heb ik weer wat meer vrijheid. Maar ja, diefstal…. 
 
De bodem van de bakken is van tempex met worteldoek erop, dus te veel water, dat loopt 
er aan de onderkant allemaal uit. Het is een magistrale uitvinding, maar ideaal was twee 
bakken geweest waar je tussendoor kan lopen. Vanuit een rolstoel kun je alleen langs de 
kant iets zetten, maar je kunt niet bij het midden van de bak.  Het enige is, ik heb natuurlijk 
anderhalve kuub grond erbij moeten gooien en dat kon die tafel niet hebben. Toen heeft 
de vereniging gezorgd voor stapels stenen om de boel te ondersteunen. 
 
Die gesloten bak: eerst stonden de aardbeien in de kas, maar ja, dan heb je verder geen 
ruimte om nog veel andere dingen te kweken. Toen heb ik de aardbeien aan de buitenkant 
gehangen. Ik ben gaan zoeken op internet en ik vond een bedrijf dat speciale aardbeibakken 
had. 

 

Als je komt, ga je aan het werk en als je klaar bent 
ga je weer naar huis? 
Ik heb een speciale elektrische fiets die ook zelf kan 
fietsen, een soort Sparta med, met een 
elektromotor. Dus als ik op de tuin klaar ben doe ik 
nog een rondje Boskoop en anderhalf uur later ben 
ik weer thuis. Ik zit hier nooit aan de koffie, mijn 
buren Marcello en Yvonne die zeggen, je mag hier 
gerust komen zitten, maar dat doe ik eigenlijk niet. 
Het is gewoon mijn groentetuintje en dat is dat. Ik 
heb een paar planten in die buurtafel gezet, want ja, 
hij is toch leeg. En komt er iemand, dan mogen ze 
die planten gewoon hebben. Het zou best leuk zijn 
om nieuwe tuinders met zo’n tafel te laten 
beginnen, voordat ze doorstromen naar een 
reguliere tuin. Het is heel fijn tuinieren, zo op 
hoogte.  

 

 

Hoe vind je het om te tuinieren binnen een vereniging? 
Hartstikke leuk, ik had van tevoren nooit gedacht dat ik hier een tuin zou kunnen krijgen. Ik 
dacht, er is vast een wachtlijst, maar mijn dochter hoorde via via dat er tafels leegstonden 
en zo ben ik toch maar gaan informeren. Ik heb deze tuintafel van mijn dochter gekregen 
als verjaardagscadeau, omdat ze het moeilijk vond om iets te vinden voor een vader die 
alles al heeft of het anders zelf wel aanschaft, zodat er niets overblijft . 
 
Ben je heel je leven liefhebber geweest van tuinieren? 
Nee, helemaal niet. Mijn vader had een tuin achter het huis, iets van 500 vierkante meter, 
eenruiters met sla en andijvie. Ook in de polder bij Hoogmade, twee stukken. Op een dag 
moest ik spinazie snijden op een stuk van 30 meter. Ik zag dat absoluut niet zitten 30 meter 
spinazie snijden op je knieën. Ik heb het glas er netjes afgehaald en de paaltjes ook en toen 
ging ik er met de grasmaaier overheen. Mijn vader en moeder waren woest! Ik zei tegen 
mijn moeder, wat is nou aan de hand? Ik heb het allemaal fijngemalen voor je. 

 

 

 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/
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Hebben jullie het nog opgegeten? 
Ja, natuurlijk! Maar daarna werd ik veroordeeld 
tot het schoonmaken van de bromfiets van mijn 
vader en op de tuin was ik niet meer zo welkom.  
 
Ik denk dat je vader het erg leuk vindt dat je nu 
alsnog aan het tuinieren bent. 
Dat denk ik ook.  
 

Bedankt Peter, het was gezellig. 
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                Materialen via de Tuinvereniging te koop: 
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Basisrecept voor zaadbommen 
 
Voor 6 zaadbommen: 

 

• 5 eetlepels compost 

• 4 eetlepels terracotta kleipoeder 

• 1 theelepel zaden 

• 1 theelepel chilipoeder tegen ongedierte 

(optioneel) 

• Af en toe gesprenkeld water ong. 20 ml 

• Evt. vloeibare mest, als de compost geen 

stikstof, fosfor en kalium bevat (NPK) 

 

 
 

 
 

 
Doe de compost, kleipoeder en de zaden in een kom. Voeg telkens een beetje water toe, 

blijf roeren tot er een deegachtige substantie ontstaat die lekker aan elkaar plakt. (niet te 

plakkerig en niet te droog). Deel het mengsel in 6 gelijke stukken. Rol van elk een stuk een 

bal, met platte hand gaat dit het beste. Leg de zaadbommen op iets absorberends, 

bijvoorbeeld keukenpapier of een eierdoos. Je kunt ze meteen werpen, als het de juiste tijd 

van het jaar is. Of je kunt ze laten drogen. De zaden blijven in kiemrust tot ze geactiveerd 

worden door water. Je kunt ze ongeveer een jaar bewaren. Bij mij blijven ze echter nooit 

lang liggen. 

 

 
 

Nelleke Dorsman 
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Guerrilla Gardeners 
 
Guerrilla Gardeners tuinieren buiten de grenzen van hun eigen tuin. Zij gaan de strijd aan 

met beton en zorgen voor meer groen. Verwaarloosde stukken grond, kale gevels, lege 

bloembakken en boomspiegels kun je opfleuren met planten en zaden en zodoende een 

bloemenzee creeëren. Mensen worden hier vrolijk van en het is ook heel goed voor de bijen, 

vlinders en insecten. 

 

Als groenvrijwilliger sprak mij dit idee meteen aan en het is zo leuk om te doen en ook een 

beetje verslavend. Als de zomer voorbij is kun je zoveel zaden verzamelen, bijvoorbeeld 

goudsbloemen, klaprozen, korenbloemen en stokrozen en teunisbloemen. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De natuur zorgt er ook voor dat zaden vallen en zich verspreiden, maar er is niets op tegen 

de natuur een handje te helpen. Het is heel leuk om te doen tijdens een wandeling: help de 

kringloop van het leven door zaden te oogsten en elders weer uit te zaaien. Soms zit het 

ook een beetje tegen, want op sommige plekken komt de gemeente regelmatig langs en 

trimmen ze alles weg.  Zo ben ik een keer al mijn zorgvuldig gezaaide stoepplantjes langs de 

rand van een bloembak kwijtgeraakt.   

 

Als je een groot terrein weet, die je op wilt fleuren, dan is het handig om zaadbommen te 

gooien. Die kun je zelf maken van compost, klei en zaden. Het is afhankelijk van de 

hoeveelheid regen die er valt wanneer de zaden kunnen kiemen. Wel heel spannend! Met 

een beetje hulp van de natuur kan een enkele zaadbom de natuurlijke structuur van een 

heel gebied verbeteren. 
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Wat is er leuker dan de wereld en je buurt een beetje groener maken? Wil je meer weten 
dan kun je veel inspiratie opdoen uit de volgende boeken: 

 

   
 

Veel succes! 

 

Nelleke Dorsman 

 

 

Hersenkraker 
 

Cryptische omschrijvingen van alles wat u op een tuin zoal kunt tegenkomen; het aantal 
letters van de juiste oplossing staat achter elke omschrijving vermeld: 
 

1. Groente als aanmoediging voor een drummer (3 letters)  

2. In deze groentetijd is er echt heel weinig te melden. (9 letters)  

3. Samen met dat varkensvlees doet deze groente niet echt mee. (5 letters)  

4. Meerdere pieren uit Scheveningen houden de grond lekker los. (6 letters)  

5. Barre barbaren zijn dol op dit gewas! (8 letters)  

6. Stroom om niet. (4 letters)  

7. Hierin bewaart de penningmeester het geld van de vereniging. (3 letters)  

8. Beestjes om mee te vissen, plat gezegd. (6 letters)  

9. Hoen die vaak bij Spoorzicht op bezoek komt. (6 letters)  

10. Groente waar de prinses niet gerust op was. (4 letters)  

11. Deze kun je verkopen als ware het citroenen. (7 letters)  

12. Als het water zo is, dan is de koffie niet lekker. (5 letters)  

13. Dit diertje met acht poten woont in een werelddeel ver weg. (8 letters)  

14. Ongewenst gewas. (7 letters)  

15. Deze persoon staat niet achter. (10 letters)  

                                                             

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

P a g i n a  | 18  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 
 

Nieuws uit de omgeving 
 
Biologische kwekerij De Hessenhof 
Bij gebrek aan nieuws uit de nabije omgeving deze keer nieuws van wat verder weg. Mijn 
vrouw en ik bezochten in augustus de biologische kwekerij De Hessenhof in Ede. Wij waren 
onder de indruk! Wat een variëteit aan vaste planten, wat een kleuren! Prachtige 
moederbedden en vakken met planten die te koop zijn. Een waar paradijs.  
 
Het Hessenhof handboek vaste planten 
De kwekerij bestond onlangs 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan is het Hessenhof handboek 
vaste planten uitgebracht met als ondertitel: waar planten nog de tijd hebben om te 
groeien. Het boek biedt een overzicht van alle planten die op de kwekerij gekweekt worden. 
Verder wordt onder meer een antwoord gegeven op de vraag: waarom biologische 
planten? 
 
Waarom biologische planten? 
Bij biologisch kweken gebruik je geen kunstmatige meststoffen, maar organische 
meststoffen. Daardoor worden de planten niet opgejaagd en komen ze niet in een 
stresstoestand. Door deze manier van kweken krijg je een evenwichtige, gedegen groei wat 
sterke planten oplevert. Verder worden er geen chemische of kunstmatige 
bestrijdingsmiddelen toegepast. Wat voor mij nieuw was, is dat er bladaarde wordt 
gebruikt in plaats van turf.  
 
Bladaarde in plaats van turf 
In de gangbare teelt wordt veelal potgrond gebruikt. Potgrond bestaat voor 90% uit turf en 
bevat geen voeding. Turf bevat veel CO₂ en komt bij vertering vrij. Slecht voor het milieu 
dus. De kwekerij gebruikt in plaats van potgrond bladaarde. Bladaarde bevat al heel wat 
voeding en met toevoeging van organische meststoffen, mycorrhiza, steenmeel, e.d. wordt 
dit een prachtig mengsel waar het bodemleven in floreert en waar de planten rustig en 
gedegen in kunnen opgroeien.  
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Zelf bladaarde maken 
Als je zelf bladaarde wilt maken, kun je dat op de volgende manier doen. Maak twee vakken 
van kippengaas van één meter bij één meter. Verzamel het blad bij regenachtig weer met 
de hark. Door het vochtig bij elkaar te harken, neem je wat bovenste grond- en 
humusdeeltjes mee die veel bodemleven bevatten. Gooi zo’n 20 cm blad in het vak en strooi  
het af met een dun laagje grond (of beter 
nog oude compost). Doe dat nog een 
paar keer en trap het elke keer goed aan 
zodat het een vast geheel wordt. 
Hierdoor zal het blad gaan fermenteren. 
Als dat een half jaar heeft gelegen 
pakken we de greep en gaan we het 
materiaal in de naastgelegen bak 
gooien. Als er plakken van blad zijn maak 
je het los en meng het wat door elkaar. 
Dit keer niet aantrappen zodat er 
zuurstof bij kan. Nu begint het compos- 

 
Het zgn. ‘zwarte goud’ de bladaarde 

teringsproces, het bodemleven komt op gang. Gooi boel na een maand of drie nog eens om 
en in de meeste gevallen heb je anderhalf jaar nadat je het blad hebt verzameld goede 
bladaarde. Duurt je dit allemaal te lang of heb je geen beschikking over afgevallen blad dan 
kun je bladaarde op de kwekerij kopen. 

 

Dank en verdere informatie 
Delen in dit artikel zijn - met toestemming van de auteur -overgenomen uit het Hessenhof 
handboek vaste planten. Verder informatie over de kwekerij kunt u vinden op 
www.hessenhof.nl 
 
Bert Drolenga 
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Het leven op de moestuin 
 
De ene week zijn we wat vaker op de moestuin dan de andere week. Het moment dat je 
aankomt fietsen of komt aanlopen en op de parkeerplaats en/of het hoofdpad iemand ziet 
en elkaar groet, voelt voor mij echt als een welkom, leuk dat je er weer bent! 
 
Afgelopen week viel mij iets op, er waren veel meer mensen en iedereen was druk… Het 
voelde gehaast, ik weet niet wat het was. Eerst dacht ik nog wat leuk er zijn zoveel mensen 
terug van vakantie en weer heerlijk met de handen in de aarde…totdat ik samen met de 
andere leden van de schouwcommissie een berichtje kreeg dat de mappen voor het 
schouwen opgehaald konden worden. Toen dacht ik, o ja dit is het waarom iedereen zo druk 
is, voor het schouwen… 

 

 

 
 
 

 

 
 

Samen met mijn moestuinmaatje Hester hebben we sinds oktober 2021 hier op het complex 
een moestuin. Toen ik las dat er mensen werden gezocht voor het helpen bij de vereniging  
kwam ik bij de schouwgroep. En in het voorjaar was de eerste keer dat ik meeging met het 
schouwen. Van sommige mensen hoorde ik de gekste verhalen over het schouwen en over 
de schouwcommissie. Stiekem dacht ik “wauw met schouwen mag je op een tuin kijken hoe 
iemand anders haar of zijn tuin bijhoudt, wat leuk voor inspiratie zeg voor onze eigen tuin”. 
Dus daar ging ik de 1ste keer, toch wel spannend na al die verhalen over onder andere oudere 
sacherijnige mannen van de schouwcommissie… Samen met mijn schouwmaatjes gingen 
we naar de eerste tuinen. Wat was het ontzettend leuk om de verschillen te zien tussen de 
tuinen zeg! Per tuin vinkten we alles af, is er een kas, een tuinhuis, een gereedschapsbak, is 
het hek tussen de tuinen onder de maximale hoogte en ziet het er goed uit? Hoe ziet de 
sloot er uit? Enz enz…Tussendoor waren we gezellig aan het praten en leerde ik waar we 
allemaal op letten en eventueel wat opschreven. Ook zag je nog wel eens dat iemand een 
nieuwe tuinhuis ging bouwen, dat is even een ‘zooitje’, maar dat hoort erbij en is dus prima. 
Bij een aantal tuinen was het zoeken hoe het tuinhekje open gaat, met een slot, touw of 
gewoon optillen. Oh en wat waren we blij dat we af en toe onder een luifeltje of in een kas 
konden schuilen…want het regende flink door…maar hé we smelten niet… 
 
Nu is er komende week de najaarsschouw, ik heb er nu al zin in! Zeker nu we bij onze eigen 
tuin het een en ander willen gaan veranderen, meer ruimte voor groente en het fruit meer 
bij elkaar…hoe? Dat spookt nog allemaal rond in ons hoofd en moet zijn plekje nog krijgen. 
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Maar dat komt wel als we bezig gaan…haha. Ik ga zeker inspiratie opdoen tijdens het 
schouwen en ga dat doorgeven aan mijn moestuinmaatje! O ja en wat voorspellen ze voor 
weer voor de week van het schouwen? De donkere wolken hangen in de lucht en dat zijn 
dus niet de schouwers ;-) wel lekker de regen voor de tuinen en wij bijten wel even door als 
het toch hoost… Hopelijk kunnen we regelmatig even ergens droog staan… 

 

   
 

Jaaaa vandaag was de najaarsschouw en wat was het weer leuk! Met mappen en al gingen 
we de tuinen op. Zulke mooie tuinen gezien en veel inspiratie opgedaan! Dank jullie wel 
daarvoor!!!! Wat een mooie Dalia’s stonden er bijna op elke tuin wel te bloeien zeg! 
Volgend jaar hebben we hopelijk wat plek voor mooie Dahlia’s op onze eigen tuin. Ik 
begreep dat veel tuinders ze plukken en mee naar huis nemen, super plan natuurlijk, altijd 
gezellig een mooi bosje bloemen in huis! Zover waren wij nog niet dit jaar.  
 
Wat ook heel leuk was om te zien, is dat bij de ene tuin alle groenten in rijtjes of groepen 
staan en dat bij een andere tuin alles door elkaar heen staat en dichter op elkaar 
(Permacultuur, zo heet het schouwmaatjes ;-) ). Beiden hebben wat leuks en de gedachte 
erachter is ook interessant! Heb jij alles in groepjes staan zoek maar eens op wat het 
voordeel is als je alles door elkaar heen zet… 

 

   
 

Kortom het was weer een leuke, gezellige en inspirerende schouwochtend! O ja en laten we 
de lol niet vergeten die we ook gehad hebben… haha… 
 

http://www.tuinverenigingspoorzicht.nl/


 

 

P a g i n a  | 22  www.tuinverenigingspoorzicht.nl 

   

 

 

 
Het schouwteam 

 
We komen graag weer eens langs om te schouwen, we doen het met veel plezier. Iedereen 
bedankt voor de mooie tuinen, geniet van je tuin en blijf het mooi houden. Want dan geniet 
je er zelf extra van en dat is het belangrijkste!!! 
 
Groetjes, 
 
Carolien   

 

 

OPLOSSINGEN HERSENKRAKER: 
 

1. SLA 

2. KOMKOMMER 

3. BONEN 

4. WORMEN 

5. RABARBER 

6. STRO 

7. KAS 

8. MAAIEN 

9. FAZANT  

10. ERWT 

11. KNOLLEN 

12. SLOOT 

13. SPINAZIE 

14. ONKRUID 

15. VOORZITTER 
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