
  

 

 

 

 

      

   Jaargang 5, nummer 1    -    januari - februari 2015  Voorheen 'Noorderlicht' 

 

T 

1        Lees mededelingenborden 

2        Frisse wind op tuincomplex 

2-3     Korte Krabbels, artikelen 

           komen uit diverse media 

4-6     2015, Jaar van de bodem 

7         Een leven als god op.....       

9-11   Mildred's Tuinhoekje 

13       Stadslandbouw 
3
 

15       Werkbeurtenschema 
            

De volgende Tuinkrabbels  

verschijnt eind april 2015  
 

Kopij vòòr 15 april a.u.b. 

Tuinkrabbels   -   Jaargang 5, nummer 1  -  januari - februari 2015                           1 

 
 
 
 
 

opgericht  op 19 december 1977 
 
 
Tuinkrabbels  
verschijnt zes maal per jaar 
 

Locatie verenigingsgebouw  
    Uithofslaan t/o nr. 32, Den Haag 
    Tel. 06-20144629 
    atvhoutwijkdenoord@gmail.com 
 
Voorzitter 

    Dhr. R.A. Smit 

    Burg. Waldeckstraat 43 

    2552 TT  Den Haag 

    tel. 070-3971079 

    rudolfsmit@casema.nl 
 

Tweede voorzitter 
    Dhr. A. Rietvelt 
    Hengelolaan 444   
    2525 KA  Den Haag  
    tel. 070-3294838 
    andrerietvelt@gmail.com  

 

Secretaris 
    Mw. M.I. de Hooge  
    Soestdijksekade 478 
    2574 BZ  Den Haag 
    tel. 06-57552784 
    rijkie.mdh@gmail.com of 
    atvhoutwijkdenoord@gmail.com 
 

Tweede secretaris 

    Dhr. T.C.J. Zuiderwijk 

    Schoutendreef 133 

    2542 LD  Den Haag 

    tel. 06-20318687 

    theozuiderwijk@hotmail.com 
 

     Penningmeester 
    Dhr. P. van der Hoeven 
    Koolmeesstraat 19 
    2623 GS  Delft 
    tel. 06-11311164 
    adodh@hotmail.com 

      

     Tweede penningmeester 
    Mw. L. Rolff 
    Zeewinde 40 
    2673 BL  Naaldwijk 
    tel. 06-29283748 
    schraphage@hotmail.com 
 

    Contributie 
    € 260,00 per jaar   
     

Bankrekening ABN    
    IBAN: NL43 ABNA 0974 2388 80 
    t.n.v. penningmeester  
    ATV Houtwijk de Noord te Delft 
 

Redactie Tuinkrabbels 
    Mildred Steevensz 
    Wim Heijsteeg 
    Eind- en opmaakredactie: 
    Wim Heijsteeg 
     

          Verenigingswebsite 
              www.atvhoutwijkdenoord.com 

              Webbeheerder: 
              Hanne Giezeman 
 

 

 

u i n k r a b b e l s 
V e r e n i g i n g s b l a d       -      A m a t e u r t u i n d e r s v e r e n i g i n g   H o u t w ij k   d e   N o o r d 

is vastgesteld voor de algemene 

voorjaarsvergadering. Die zal 

plaatsvinden op 11 april om 11.00 

uur in het verenigingsgebouw. 

Voor tussentijdse bijzonderheden 

raad ik iedereen aan onze website 

in de gaten te houden en voor hen 

die niet in het bezit zijn van een 

computer de mededelingenbor-

den. Daar worden deze zaken 

kenbaar gemaakt.  

Ik kan dus alleen maar wensen dat 

de weersgesteldheid snel zodanig 

gaat opknappen dat er weer op de 

tuinen kan worden gewerkt en de 

inmiddels thuis gekweekte plantjes 

de grond in kunnen.  

 

Kaartclubleden gezocht 

Op zaterdag 7 februari jl. hadden 

we weer een kaartmiddag en het 

moet me van het hart dat het spij-

tig is dat deze activiteit zo terug- 

loopt. Welgeteld acht klaverjassers 

en zeven jokeraars kun je toch niet 

echt een kaartclub noemen. Ik kan 

mij dan ook voorstellen dat Bianca 

en Wim van Vloten dit alles met 

lede ogen aanzien. Zo gaat de mo-

tivatie natuurlijk met rasse schre-

den de deur uit.            

Er waren 

geen activi-

teiten waar  

verslag van moet worden gedaan en 

ook geen plannen die dringend ten 

uitvoer moeten worden gebracht.  
Het enige vermeldenswaardige is 

dat we, in plaats van om voor de 

vaste vrijwilligers voor een etentje 

in het verenigingsgebouw het leb-

bes te lopen, hebben we met z'n 

allen een gezellig avondje gehouden 

in een wokrestaurant in Delft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zal ik geen verslag van doen, 

want beide redacteuren waren 

hierbij zelf aanwezig, dus ik mag 

aannemen dat zij daar een opwin-

dend stukje over in dit blad schrij-

ven.  

 

Voorjaarsvergadering 

Wel kan ik melden dat er een datum  

KORTE INHOUD  

Lees mededelingenborden 

 

Mijnheer de Voorzitter aan het woord…          door Ruud Smit COMMISSIES  

 
      Inkoop, winkeltje              
      en materiaalbeheer 
 

          Jan Scherpenzeel 
 

      Bouw en taxatie 
 

          André Rietvelt 
          Jan Scherpenzeel 
          Wim van Vloten 
 

      Tuincontrole 
 

          Theo Zuiderwijk 
          Piet Boers 
          Wim Heijsteeg 
 

      Onderhoud pomp 
 

          Gerard de Cock 
          Jan Scherpenzeel 

 

      Lief en Leed 
 

          Jolanda v.d. Hoeven  
 

      Kascontrole 
 

          Jan de Vreeden  
          Toos Sies (?) 
          Vacant (res.) 
 

      Kantinebeheer 
 

           Ruud Smit 
 

       Activiteiten 
 

          Bianca en Wim  

          van Vloten 

Hier is mijn eerste stukje voor ons verenigingsblad 

van 2015. Zoals een ieder heeft kunnen vaststellen 

hebben we tussen ons vorige lijfblad en deze editie 

niet bepaald tuinweer gehad. Dat houdt in dat er 

ook niet al te veel te melden valt.  

 

 

Ik hoop dat er toch nog 

wat meer kaarters zich 

aanmelden voor het 

volgende seizoen zodat 

de kaartmiddag kan 

blijven bestaan. Wel-

licht is er een mogelijk-

heid om samen met ’t Is 

Altijd Wat te gaan kaar-

ten. Wie weet? 

 

Tot ziens maar weer!

        Ruud 

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 

Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden,  

kandidaat-leden en donateurs uit tot het bijwonen van een Algemene 

Ledenvergadering op zaterdag 11 april 2015. 

 

 Locatie  Verenigingsgebouw Houtwijk de Noord 

 Datum  zaterdag 11 april 2015 

 Aanvang  11.00 uur 

 

De vergaderstukken zullen u later worden toegezonden. Lees de borden. 

 

2015: Jaar van de bodem  
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Frisse wind op complex 

 Ik was te laat. Te laat op de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. Te laat om het 

bestuurlijk tuintoekomstperspectief aan te horen dat voor de tijdig aanwezigen door 

de tweede voorzitter voor 2015 werd uitgerold. Te laat om te vernemen dat er een 

frisse wind gaat waaien over onze tuinen. Maar niet te laat om nog even gezellig 

aan te schuiven en bij te kletsen. 

Ik was echter wel op 

tijd om de mij door 

Andre Rietvelt toege-

schoven toespraak de 

dag erna al voor de 

opmaak  en met foto's  

voor de website klaar te hebben. Maar 

goed, het gaat hier niet over de nieuw-

jaarstoespraak, want die heeft u al 

kunnen lezen of kunt u op de website 

nog eens nalezen. Nee, het gaat over 

de frisse wind die vanaf 2015 over onze 

tuinen gaat waaien en die ons allen 

aangaat.  

 

Verplichte tuinbeurten 

Ik bedoel hiermee de niet meer vrij-

willige, maar verplichte werkbeurten 

die in de loop van 2015 werkelijkheid 

gaan worden, met financiële sancties 

en al. Als het aan het bestuur ligt en de 

ledenraadpleging in april ermee in-

stemt, dienen even daarna alle zeven-

enzeventig tuinbezitters - van nummer 

49 tot en met 126 - zich op een nog te 

bepalen zaterdagmorgen in de kantine 

te melden om te horen wat precies de 

bedoeling is om deel te gaan nemen 

aan de eerste gezamenlijke tuinbeurt 

voor het gehele tuincomplex.  

 

'Ik weet nergens van' 

Mocht u zich aan deze verplichte werk-

zaamheden willen onttrekken met het 

excuus van 'Ik wist nergens van', en u 

zich op deze eerste gezamenlijke dag 

niet hebben gemeld en daarover geen 

absentiebericht aan het bestuur heb-

ben gezonden, dan heeft u een levens-

groot probleem, want dan wordt u als 

niet verschenen beschouwd en daar 

staan - en dat is nieuw - financiële 

sancties op. Het bestuur heeft bij de 

Haagse Bond en diverse andere tuin-

verenigingen geïnformeerd welke boe-

te kan worden opgelegd bij niet ver-

schijnen op tuinwerkbeurten. Ik kan u 

alvast melden, dat is een behoorlijk 

prijzige.  

 

'Daar kom ik mooi vanaf' 

Natuurlijk kunt u een gegronde reden 

hebben om niet aan een werkbeurt 

mee te hoeven doen. Over die geldig- 

 

 

heid zal het bestuur dan beslissen. Van 

enkelen is de fysieke gesteldheid be-

kend, maar mocht u denken er met 

reden wellicht mooi vanaf te zijn geko-

men door niet te verschijnen, die vlieger 

gaat niet op, want ook het inhalen van 

een werkbeurt is verplicht. 

Rond eind oktober als de zomertijd 

bijna ten einde is en het tuinleven komt 

stil te liggen is er wederom een samen-

komst van alle tuinbezitters om geza-

menlijk het hele tuincomplex in een 

najaarsbeurt na te lopen en aan te pak-

ken. Dat kan echter ook je eigen tuin 

betreffen. 

 

Ons tuincomplex wordt in vier gelijke 

delen verdeeld met een teamleider aan 

het hoofd die toezicht houdt op de 

uitvoering van de werkzaamheden. Ook  

zal een strenger beleid zal worden ge-

voerd van het onderhoud aan de eigen 

tuin en zijn omgeving. Een voorstel aan 

de ledenvergadering is een royements- 

besluit uit te spreken als tot twee maal 

toe een aangetekende brief van het be-

stuur is ontvangen en het tuinlid daarna 

de tuin nog steeds niet op orde heeft 

gebracht en daardoor meermalen in 

gebreke blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

Maart is een maand met contrasten. 

Het weer kan zeer wisselvallig zijn, het 

kan vriezen en dooien. Overdag is te 

merken dat de zon steeds meer kracht 

krijgt. Een aangename temperatuur 

doet rozen en kamperfoelie al flink 

uitlopen. De nachten kunnen echter nog 

koud zijn. Zolang er enige vorst in de 

grond zit of een dunne laag sneeuw de 

aarde bedekt, is het niet goed om te 

spitten of te planten. Bij goed weer kun 

je voorzichtig beginnen met het oprui-

men van de borders. Ook de moestuin 

of groentehoek kan worden ingericht. 

Snoeien, zaaien en planten zijn nu de 

voornaamste tuinklusjes. Kortom: het is 

tijd de tuin 'zomerklaar' te maken. 

 

 

Villawijk of volkstuincomplex 

We leven met ons allen op ons tuin-

complex op een inmiddels erg duur 

stukje bouwgrond. Projectontwikkelaars 

kijken met argusogen naar die paar 

hectaren van 'ons' om vol te plempen 

met dure huizen onder de villaparkpro-

jectnamen als Westlandse Zoom, Uit-

hofs-laan, Erasmushove e.d. 

'De gemeente' heeft in 2014 meermalen 

aan- en opmerkingen geuit tegen het 

bestuur over de staat van onderhoud 

van ons tuincomplex, zodat vorenstaan-

de maatregelen niet konden uitblijven. 

Het bestuur heeft een en ander met de 

Haagse Tuinbond afgestemd.  

 

Samenwerking 't Is Altijd Wat 

Tussen ons bestuur en die van 't Is Altijd 

Wat zijn vergaande gesprekken gevoerd 

om op meer vlakken samen te werken. 

De heren Peter van Rijn (vz.) en Rob van 

IJzerloo (secr.) zijn beide op de nieuw-

jaarsreceptie van 10 januari door ons 

bestuur in de kantine ontvangen. Die 

samenwerking uit zich vooral in geza-

menlijke activiteiten die beide besturen, 

samen met hun tuinleden - van beide 

tuinen dus - in 2015 willen ontwikkelen 

en tot uitvoer brengen. Te denken  

valt aan een gezamenlijke te organise-

ren barbecue deze zomer. En ook het 

beoordelen en de prijsuitreiking van de 

grootste komkommer of courgette  en 

een fotowedstrijd wordt nu voor beide 

tuinen van stal gehaald. Een reden te-

meer om mee te doen en mee te den-

ken. Daarom vragen we ook weer of 

nieuwe vrijwilligers zich willen melden. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzaaien 

Het is leuk om planten uit zaad op te 

kweken. Veel eenjarige zomerbloemen 

kunnen al vroeg in het seizoen worden 

voorgezaaid. De planten hebben dan 

een voorsprong, zodat ze eerder en over 

een langere periode bloeien. Pas na de 

ijsheiligen (half mei) kunnen ze definitief 

naar buiten. Half maart zaaien is voor de 

meeste planten vroeg genoeg. De peri-

ode tussen zaaien en uitplanten mag 

namelijk niet al te groot zijn. Bakjes van 

kunststof of piepschuim zijn geschikt. Er 

zijn ook speciale zaai- en stekbakjes met 

kap te koop. Maak de bakjes of kistjes 

altijd eerst schoon met heet sodawater. 

Dan krijgen schimmels geen kans. Zaai  > 

Korte Krabbels 
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bij voorkeur in speciale zaai- en stek-

grond. Die kun je kopen of zelf maken 

door gelijke delen grof zand en pot-

grond te mengen. Druk het grondmeng-

sel met de vlakke hand of met een 

plankje licht aan. 

 

 

 

 

 

Vroege groente 

Groenten als meiraap, raapstelen, biet, 

spinazie en wortel kunnen bij gunstig 

weer ter plaatse worden gezaaid. Bij 

slecht weer is het beter om tot april te 

wachten. Spit eerst de grond goed los. 

Maak daarna de kluiten fijn en egaliseer 

ze met de hark. Om in een rechte rij te 

zaaien druk je de harksteel in de grond 

of trek je langs een lijn een geultje met 

het steeleinde van de hark. De hark 

wordt daarvoor even met de tanden 

naar boven in de grond gedrukt. Keer de 

hark daarna direct weer om, want een 

liggende hark met de tanden naar bo-

ven is levensgevaarlijk. Het zaaisel kan 

eventueel met vliesdoek worden afge-

dekt tegen vogelvraat, nachtvorst en 

schrale wind. Steek dit langs de randen 

vast met pennen. Sla het doek overdag 

bij gunstig weer terug. Vijf weken later 

zijn de planten al flink gegroeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instant bollen 

In het najaar geen bloembollen geplant?  

Geen nood. In het vroege voorjaar zijn 

'spruitbollen' te koop. Deze hebben al 

blad en bloemknoppen gevormd ('sprui-

ten'), maar bloeien nog niet. Hyacint, 
krokus, narcis, tulp, anemoon, blauw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planten. Tegen een invasie kunnen na-

tuurlijke vijanden zoals lieveheers- 

beestjes niet alleen op.  

Grijp daarom tijdig in. Als 

jonge groeischeuten  

sterk worden beschadigd 

blijft een plant zoals kam- 

perfoelie het hele seizoen 

achter in bloei en groei.  

Er zijn biologische anti-lui- 

zenmiddelen op basis van 

organische vetzuren. Deze 

zijn onschadelijk voor de plant en goed 

afbreekbaar in de natuur. Voor een 

optimale werking moet er royaal wor-

den gespoten. Herhaal zo nodig de 

behandeling. Ook een middel op basis 

van pyrethrum is effectief en weinig 

schadelijk. Chemische middelen (orga-

nische fosfaten of pyrethoïden) zijn dat 

wel, evenals een mengsel van spiritus 

en groene zeep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen in maart 

Vanaf maart komen steeds meer plan-

ten in bloei. Niet alleen bolgewassen en 

heesters, ook vaste planten zoals de 

dotter en het groot hoefblad. Eén van 

de meest spectaculair bloeiende hees-

ters in het vroege voorjaar is Camellia 

die als kuipplant wordt gekweekt, maar 

waarvan ook tamelijk winterharde vor-

men in de tuin kunnen worden geplant. 

Camelia's bloeien over een lange perio-

de, tussen maart en mei met grote wit-

te, roze, rode of tweekleurige bloemen. 

 

Voorkom bladverbranding 

 Wintergroene planten met groot blad 

zoals de camelia en de rododendron zijn 

gevoelig voor de combinatie kou, zon en 

wind. Het blad verdampt namelijk wel 

water, maar de wortels kunnen (nog) 

onvoldoende aanvoeren. De plant 

droogt uit en water geven helpt onvol-

doende. Rododendrons beschermen 

zich tegen uitdroging door hun bladop-

pervlakte te beperken. Ze rollen hun 

blad op en laten het naar beneden han-

gen. Een zielig gezicht, maar de planten 

weten zich op die manier goed te red-

den. Houd een lap oude vitrage of jute 

bij de hand om sommige planten te 

beschermen. ● 

druifje, winterakoniet en sneeuwklokje 

zijn ideaal voor een snel effect. Klop de 

bollen of knollen voorzichtig uit hun pot 

en plant ze dicht bij elkaar in verse pot-

grond. Afhankelijk van de buitentempe-

ratuur zullen ze in enkele weken tot 

volle bloei komen. Daarna kunnen ze in 

de tuin worden geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organische mest 

Dierlijke mest (koe- en kippenmest, 

beender-, bloed- en hoornmeel) en 

natuurmest (koraalalgenkalk of maërl, 

natuurfosfaat) werken relatief lang-

zaam. Planten kunnen de voedingsele-

menten pas opnemen als omzetting in 

de bodem heeft plaatsgevonden. Orga-

nische mest kan daarom het beste 

vroeg in het begin van het seizoen wor-

den gegeven. 

 

Niet op de composthoop 

Hoe gevarieerder het organische mate-

riaal voor de composthoop wordt sa-

mengesteld, hoe beter dat is. Niet al het 

tuin- en keukenafval is echter even ge-

schikt. Verwerk bijvoorbeeld geen snij-

bloemen en schillen van niet-biologisch 

geteelde aardappels en citrusvruchten 

op de composthoop. Ze brengen resten 

van bestrijdingsmiddelen en remstoffen 

in de compost. 

Op de composthoop en in de compost-

container horen evenmin 

thuis: houtskool en de in- 

houd van asbakken, volle  

stofzuigerzakken, katten- 

bak- en vogelkooikorrels, 

uitwerpselen van huisdie- 

ren, papier en textiel, ge- 

kookte etensresten, visgraten en botjes, 

zieke planten, zaadonkruiden, takken 

(tenzij versnipperd), boomschors en 

bagger uit goot of sloot. Een dikke laag 

gemaaid gras werkt verstikkend, maar 

vermengd met ander tuinafval kan het 

wel op de composthoop. 

 

Bladluis te lijf 

Onder gunstige weersomstandigheden 

kunnen bladluizen al vroeg in het sei-

zoen massaal voorkomen, bijvoorbeeld  

op de roos en kamperfoelie (Lonicera). 

Later in het seizoen zie je ze op tal van 

 

 

 

 

 



 

Gepubliceerd op 2 februari 2015  

op Biokennis.org 

 

Niet meer ploegen, durf ik het aan? Dit 

was de titel van de workshop op 22 ja-

nuari op de Bio-beurs in Zwolle. De on-

dernemers Jan Willem Bakker en Mart 

Verbrugge vertelden uitgebreid waarom 

zij hebben gekozen voor Niet-Kerende 

Grondbewerking (NKG). Zij werden geïn-

terviewd door Sander Bernaerts van 

Naturim over alle facetten rondom hun 

ploegloze bedrijfsvoering. 

Meer dan vijftig deelnemers namen deel 

aan de workshop, die werd georgani-

seerd vanuit het programma ‘’Beter 

Bodembeheer’’ door Wageningen UR. 

Niet meer ploegen is een opkomende 

fenomeen in Nederland. Een toenemend 
aantal akkerbouwers en groentetelers, 

zowel gangbaar als biologisch, proberen 

zo min mogelijk bodembewerkingen toe 

te passen en hun grond zo veel mogelijk 

bedekt te houden. Hierdoor veranderd 

de bodem in veel gevallen op een posi-

tieve manier. 
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Niet ploegen zorgt voor meer 

bodemleven 

Jan Willem Bakker uit Munnekezijl van 

Bakkerbio vertelt enthousiast over zijn 

ervaringen met NKG. Hij heeft samen 

met zijn vader een bedrijf met volle-

gronds groenteteelt en vleesvee. Het 

bedrijf bestaat uit 80 hectare Wadden-

zee klei. Sinds 15 jaar hebben ze een 

biologische bedrijfsvoering. In 2004 is hij 

gestopt met ploegen. ‘’Daarna hebben 

we nog wel een aantal jaren gespit, 

maar hier zijn we in 2011 ook mee ge-

stopt. Het niet-keren van de grond bete-

kend op ons bedrijf dat het bodemleven 

meer en meer de overhand krijgt. We 

zien een betere beworteling, meer vo-

lume, meer wormen, geen blauwe grond 

en minder problemen’’, somt de jonge 

ondernemer op. 

 

Bodemstructuur sterk verbeterd 

Naast Jan Willem vertelde ook Mart Ver-

brugge uit Hengstdijk in Zeeuws Vlaan-

deren over zijn bedrijf en zijn keuze hier-

voor. Hij is sinds 2003 biologisch. Hij 

boert samen met zijn zoon Duco op een  

akkerbouwbedrijf met een omvang van 

40 hectare kleigrond (25-40 procent 

slib). ‘’Schoorvoetend ben ik gestart met 

het niet meer ploegen van mijn perce-

len’’, merkt Verbrugge als eerste op. ‘’In 

ons geval was het vaak lastig te ploegen 

in het najaar, dan ga je op zoek naar al-

ternatieven. Als akkerbouwer ben je ge-

wend aan het proces van ploegen’’, gaat 

hij verder. In de omgeving zie je dan de 

keurig geploegde percelen. Er moest 

eerst echt een knop om rond  1 novem- 

 

Ploegloos boeren, een uitdaging 

met gewenst resultaat 

 
 

Spreuken over de (voorjaars)tuin 
 

Tuinieren is een kwestie van enthousiast 

blijven totdat je rug eraan gewend is. 

Anoniem 
 

Tuinieren is goedkoper dan therapie, en 

je krijgt ook nog tomaten. 

Anoniem 
 

Verzorg uw tuin, en pluk er de vruchten 

voor anderen. 

Paul Bourget 
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ber ’’, merkt hij op. Al snel zag hij op het 

bedrijf de voordelen. Er was beduidend 

meer bodemleven, minder waterover-

last en de bodemstructuur was verbe-

terd. 

 

Teeltbedden een vast spoor op 3.20 

meter 

Beide ondernemers zijn in de loop van 

de jaren ook overgeschakeld op bedden-

teelt en maken gebruik van een vast 

spoor op 3,20 meter. Dit betekent dat er 

geen trekker rijdt op de plaats waar het 

gewas groeit. Als ondernemer heb je 

dan te maken met een egaal teeltbed, 

zonder sporen. Helaas lukt het nog niet 

om alle gewassen te oogsten op 3,20 

meter, is de ervaring van beide onder-

nemers. Jan Willem Bakker is wel zeer te 

spreken over de opbrengsten van de 

percelen. ‘’De sortering van producten is 

beter. Wij oogsten nu in minder oogst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het begin van dit nieuwe jaar is ook 

het Internationale Jaar van de Bodem 

begonnen, uitgeroepen door de Vere-

nigde Naties. Het doel van dit speciale 

jaar van de Bodem is burgers het besef 

bijbrengen hoe belangrijk de bodem 

voor onze wereld is. 

Tenslotte is de bodem de basis voor al 

ons voedsel, en hebben we zonder bo-

dem letterlijk geen leven. In alle discus-

sies over de vraag hoe we de groeiende 

wereldbevolking kunnen blijven voeden, 

komt de bodem maar weinig aan bod. 

Hoog tijd dus om te bekijken wat de 

bodem biedt. 

De bodem ligt aan de basis van al ons 

voedsel. Of het nu gaat om graan voor  

brood of pasta, veevoer voor de produc- 

 

beurten. Dat scheelt weer in de kosten’’, 

legt Bakker uit. Mart Verbrugge heeft 

niet het idee dat hij meer product oogst 

dan voorheen. ‘’We merken wel dat het 

allemaal wat makkelijker gaat in de loop 

van de jaren’’, merkt hij op. 

 

Groenbemesting en onkruidbestrijding 

De percelen op het bedrijf van Verbrugge 

werden altijd ingezaaid met een groen-

bemester, die meestal in het voorjaar 

werden ondergewerkt. ‘’We zaaien de 

laatste tijd niet altijd meer een groenbe-

mester. De reden hiervoor is dat we on-

kruid zoveel mogelijk proberen op te 

ruimen. We gaan met vorst bijvoorbeeld 

nog een keer met de cultirol het perceel 

door’’, zegt Verbrugge. Jan Willem Bakker 

past wel altijd groenbemesters toe. Naast 

vaste mest van het vleesvee op zijn be-

drijf en tussengewassen probeert hij de 

bodem optimaal in conditie te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

tie van melk en vlees, of trendy super-

foods zoals quinoa, spelt en cranberry's. 

De bodems waarop al dat voedsel ver-

bouwd wordt, zijn zeer divers. In de Ve-

renigde Staten hebben agrarische bedrij-

ven ontzaglijk veel hectares, terwijl veel 

Afrikaanse en Aziatische burgers (small-

holders) een eigen stuk land hebben voor 

verbouwen van gewassen. En hier in 

Nederland wordt niet minder dan 65% 

van het land ingezet voor agrarische 

productie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slechts weinig mensen beseffen echter 

dat de bodem niet alleen de basis is voor 

de voedselvoorziening, maar ook een 

cruciale rol speelt in de zogenoemde 

'ecosysteemdiensten'. Zo filtert de bo-

dem regenwater, waardoor de kwaliteit 

van ons drinkwater op peil wordt gehou-

den. De bodem werkt ook als een spons 

voor overvloedige neerslag, de laatste 

jaren een bekend fenomeen. Verder is de  

 

2015 Jaar van de Bodem 

2015 is door de Verenigde Naties uitge-

roepen tot het Internationale Jaar van 

de Bodem. Het doel is burgers het besef 

bij te brengen hoe belangrijk de bodem 

voor onze wereld is. Het artikel hieron-

der pleit ervoor meer te investeren in 

het behoud van een gezonde bodem, 

onder andere door boeren de financiële 

mogelijkheden te geven te innoveren 

en hun bodem goed te beheren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees ook het artikel hieronder uit het 

Financieele Dagblad van 24 januari jl. 

 
bodem essentieel voor natuur en bio-

diversiteit. Het verdwijnen van bodems 

door erosie, slecht beheer of bebou-

wing heeft enorme effecten. Veel over-

stromingen in verstedelijkt gebied (in 

Bangladesh, Engeland, maar ook in 

Nederlandse steden) houden recht-

streeks verband met een slecht water-

bergend vermogen van de bodem en 

het omvormen van landbouwgrond tot 

bebouwde grond. 

De bodem is, kortom, multifunctioneel. 

Het uitroepen van 2015 tot het jaar 

waarin de bodem in de schijnwerpers 

staat, is dus een fantastisch initiatief. 

Als je nadenkt over het voeden van de 

wereld, kom je al snel uit bij de vraag 

hoe je de kwaliteit en vruchtbaarheid 

van bodems op peil houdt. Dat een  

eenzijdige focus op bemesting niet 

werkt, weten we inmiddels maar al te 

goed. Laten we daarom eens kijken 

naar het gewas dat op die bodem staat. 

Gewasresten en wortels bepalen name-

lijk - samen met bemesting en water-

beheer - in belangrijke mate de conditie 

en kwaliteit van de bodem. 

Wat minder bekend is, is dat jaarlijkse 

grondbewerkingen (ploegen en oog-

sten) een verstorend effect op het bo-

demleven hebben. Organische stof, 

bepalend voor de bodemvruchtbaar-

heid, wordt afgebroken door regelmatig 

woelen en ploegen. Om deze verstorin-

gen te vermijden zouden we kunnen 

denken aan een minimale grondbewer-

king of aan combinaties met meerjarige 

gewassen., waarbij de bodem in alle 

rust zijn vruchtbaarheid kan opbouwen. 

 

 

Grootste kapitaal van de mens ligt  

besloten in de bodem 
Laten we de boeren die willen investeren in een gezonde bodem daarvoor 

ook de financiële mogelijkheden bieden 

door: Lidwien Daniels en Nick van Eeckeren 

 

 



6                           Tuinkrabbels   -   Jaargang 5, nummer 1   -   januari - februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 
        Op 29 maart organiseren Bianca en Wim van Vloten weer de jaarlijkse Paasbingo.  
 

  Voor hen die daar zin in hebben en denken hier leuke prijzen te 

  kunnen winnen, dan is dit dé gelegenheid om de balletjes te laten 

  rollen. Dus komt allen naar ons verenigingsgebouw. Het belooft 

  weer een als vanouds supergezellige middag te worden. 
 

        Ook wil Bianca een cursus bloemschikken organiseren met een gastdocent. Dit      

        evenement kost dan wel 10 euro p.p. incl. materiaal. De datum volgt als er vol- 

        doende aanmeldingen zijn.        
 

        U kunt zich voor beide evenementen opgeven bij Bianca en Wim van Vloten,  

        tel. 06-13398240 of e-mail: b.vvloten@hotmail.com. 

 

 

29 maart 

Er zijn al innovatieve agrarische onder-

nemers in Nederland die experimente-

ren met de combinatie van landbouw 

met bomen - het zogenoemde agrofo-

restry. Bomen wortelen namelijk diep, 

leveren veel organische stof en stimule-

ren het bodemleven. 

Andere boeren en tuinders zijn aan de 

slag met de enorme hoeveelheden 

mineralen die al in de bodem zitten 

(gemiddeld wel 4000 kilo fosfaat per 

hectare). Zij bedenken manieren om 

dat fosfaat beschikbaar te maken, in 

plaats van de bodem nog meer te be-

mesten. Dergelijke creatieve ontwikke- 

 

 

 

 

 

 

 

KIDS op DREEF 
 

De Kids op Dreef hebben hun welver-

diende vogelnestschommel gekregen. 

De twintig kinderen tussen 8 en 12 jaar 

uit de omgeving van de Gravendreef 

zorgen namelijk samen met hun ouders 

en de stichting Boog dat hun buurt 

schoon blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij gaan dan ook regelmatig met pa-

pierknijpers en vuilniszakken de wijk in. 

Deze activiteit is in 2009 beloond door 

de gemeente Den Haag met een Gul-

den Klinker. Daaraan is een budget ver-

bonden dat de KIDS op DREEF in en 

voor de wijk mogen besteden. Zij heb-

ben gekozen voor een vogelnestschom-

mel. Deze betalen zij voor de helft zelf, 

de andere helft betaalt Staedion. De 

woningcorporatie wil de leefbaarheid in 

Den Haag Zuidwest verder vergroten. 

Deze actie is daar een goed voorbeeld 

van. 

 

Op onderstaande interessante site 

staat hoe de bezetter in 40-45 omging 

met de volkstuinen in Nederland. In het 

kader van 70 jaar bevrijding, een must. 
http://www.volkstuin40-45.nl/bezetting.htm 

 

lingen dragen op een volstrekt nieuwe  

manier bij aan het behoud van de bo-

dem. Dat behoud is dringend noodzake-

lijk, want de bodem moet op termijn 

vele miljoenen mensen méér voeden 

dan nu. 

Het grootste kapitaal van de mens ligt 

besloten in de bodem. De beheerders 

hiervan zijn de boeren. Laten wij besef-

fen dat wij voor al ons voedsel, nu en in 

de toekomst, van hen afhankelijk zijn.  

En dat wij via hen afhankelijk zijn van 

wat de bodem te bieden heeft. Dus geef 

ze de mogelijkheid om die bodem te 

verzorgen. En laten we de boeren die  

 

 

 

 

 

 

 

Van Hollandse Bodem 
 

Tuinieren is hot. Steeds meer mensen 

eten uit eigen groentetuin, op zoek naar 

pure smaken en eerlijke producten. In 

Van Hollandse Bodem gaan acht koppels 

met elkaar de strijd aan in de moestuin: 

wie verbouwt de sappigste tomaten, de 

mooiste bloemen en wie maakt het lek-

kerste gerecht met zijn of haar oogst? 

Iedere week besteden de teams onder 

leiding van Tooske Ragas veel zorg en 

aandacht aan hun tuintje. Zij proberen 

de mooiste producten op tafel te zetten,  

willen investeren in een gezonde bodem 

daarvoor ook de financiële mogelijkhe-

den geven en hen betalen voor goed 

bodembeheer. Want velen willen inves-

teren, met uitgekiende gewaskeuze, met 

het bedekt houden van de bodem, met 

een minimale grondbewerking en met 

combinaties van meerjarige gewassen. 

In 2015 wordt mondiaal aandacht ge-

vraagd voor de bodem. We hopen dat 

die aandacht ertoe leidt dat burgers 

bereid zijn boeren te belonen voor hun 

investeringen in dit kapitale goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die worden beoordeeld door biologisch 

kweker Dieneke Klompe en chef kok 

Jonathan Karpathios. Tooske: 'We gaan 

terug naar de natuur. Hoe en waarom 

groeit iets zoals het groeit - of niet - en 

smaakt het zoals het smaakt? Wie vindt 

de beste balans tussen grond, zon, wa-

ter en liefde? Ik ga kijken, leren, proeven 

en genieten!' Van Hollandse Bodem is 

een echt Nederlandse productie, afge-

leid van het succesvolle BBC-programma 

The Big Allotment Challenge. Zien dus! 
 

Op NPO 1 op de donderdagen 12 maart t.m. 

23 april, 20.30 uur. 

 

Korte Krabbels 
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Een beetje een vreemde dag, donder-

dag, midden in de week. Maar met veel 

genoegen ontvingen alle vrijwilligers 

enkele weken voor de bewuste datum 

een schrijven van het bestuur dat zij 

met eventuele partners waren uitgeno-

digd om aan te zitten aan een wokdiner 

ergens in Delft. Niet alle vrijwilligers 

waren komen opdagen, maar met z'n 

bijna twintigen hebben we er een leuke 

avond gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een hartelijke ontvangst en welkom 

geheten door onze spreekstalmeester 

Andre Rietvelt, was het de beurt aan 

een der aanwezige behulpzame dames. 

Zij legde uit wat de bedoeling was. Nou 

moet ik bekennen dat ik weinig in wok-

restaurants kom en derhalve geen notie 

heb van hoe ik me er dien te gedragen. 

Wij zijn meer van het type dat de me-

nukaart overslaat en aan de gerant zeg-

gen dat we ons graag door de chef la-

ten verrassen. Die verrassing kwam al 

meteen, want 'alles' bleek inbegrepen. 

En met alles wordt dan ook alles be-

doeld. Verschillende soorten wijnen, 

bieren, frisdranken, voorafjes, zoete en 

zure versnaperingen, vlees en gevogel-

te en vis- en zeebanket, zowel warm als 

koud. Je weet niet waar je moet begin-

nen. En dan komt de tafelchef weer om 

te vragen of we het begrepen hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nogal makkelijk met dat groepje 

vrijwilligers. We kennen elkaar van ha-

ver tot gort en al snel was de 'klik' er 

weer met de anderen en omdat 'alles' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toch één prijs was, waren we de 

schaamte snel voorbij. De eersten kwa-

men al terug, de bordjes bescheiden 

van omvang. En ik bleek niet de enige 

die niet precies wist wat nou op de bak-

plaat ging of in het hete water. Maar 

het wende snel. De bakjongens achter 

bakplaat en het hete fornuis waren 

druk in de weer met onze aangeleverde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etenswaar. Met geroutineerde hande-

lingen keren ze onze tongen - de vis 

bedoel ik -, kikkerbillen, eendenbor-

sten, en wat niet al. Teveel, veel teveel. 

Eerst maar even laten zien dat ik ook 

bescheiden mijn bordje kan vullen. 

Daar is die lieve dame alweer. 'Geen 

enkel probleem als u wat meer neemt 

hoor, meneer. En neem er ook maar 

een biertje bij'. Het meeste vlees laat ik 

aan me voorbij gaan, ik ga veelal voor 

de vis. Daar zit je niet zo gauw vol van, 

want ik wil nog dit, en dat... 

Na dit verrukkelijke spel van overdaad 

heb ik eigenlijk al genoeg op en dan 

hoor ik dat er nog ergens een chocofon- 

 

 

 

 

 

 

 

 

tein moet staan, waar je je (lange) vin-

gers in moet dopen. Marshmallows 

kunnen ook aan een stokje worden 

geregen en door de chocolade worden 

gehaald. Net satétjes. Ik zit mudvol. We 

hadden het weekend ervoor drie uit-

bundige buikdagen achter de rug. Dus 

voor het ijs met slagroom had ik geen 

plaats meer, hoewel ik dol ben op ijs. 

Op slagroom iets minder en ik zag met 

lede ogen mijn disgenoten hun ijs- 

sorbets voor mijn neus uitstallen. Nou 

vooruit dan... Gelukkig was ik niet de 

enige bij de ijskar en kon ik standvastig 

blijven. Maar die lychees en dat fruit, 

lekker zoet, heerlijk! Toch maar een 

bakje zoets meegenomen. En zo wis-

selden zwakte en standvastigheid el-

kaar in mijn gedachten af. Mijn tafel-

dame ter rechterzijde, zijnde mijn echt-

genote, zag het allemaal grimlachend 

aan en zei: 'het is jouw buik'. En daar 

had ze natuurlijk gelijk in. Maar omdat 

zij er steeds naar moet kijken, was mijn 

laatste gang al geweest. 

Het was leuk om zo onverwacht en in 

de winter (het was behoorlijk koud) dit 

evenement te kunnen meemaken en de 

bestuurders van Houtwijk de Noord, 

weer bedankt voor dit initiatief.  

 

Vrijwilliger of werkbeurt 

Mocht u dit lezen en ook zo in de wat-

ten willen worden gelegd, dan kan dat. 

Alleen niet op korte termijn, want het 

bestuur is wel goed, maar niet gek. Je 

moet voor zo'n etentje wel wat over 

hebben en dat heet vrijwilligerswerk. 

Dat is iets anders dan werkbeurten, die 

zijn verplicht. De vrijwilligers vind je in 

de kantine, in het bestuur, voor repara-

ties, voor dit blad en noem maar op. 

We kunnen nog veel meer mensen ge-

bruiken. Daarom nogmaals de oproep: 

heeft u een technische achtergrond of 

bent u handig met bouw- of onder-

houdsmaterialen, geef uw naam dan 

door aan het bestuur. Er is altijd wel 

iets technisch te doen aan de kantine of 

elders op de tuin. Laat dit niet op de 

schouders van één enkele tuinier te-

recht komen. Ook hij wil wel eens op 

zijn terrasje in de zon zitten. Vooral de 

nieuwe leden worden hiervoor drin-

gend opgeroepen.  WH 

Een leven als god op Houtwijk de Noord 
 

Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. En soms alleen maar met wat war-

mere dagen. Nee, dit geldt voor de vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 

hun club. En soms geeft de leiding van die club eens iets terug. Dat was het geval op 

5 februari jl. Je vindt het eigenlijk gewoon wat je als vrijwilliger allemaal doet, maar 

het voelt goed om toch even in het zonnetje te worden gezet.       (foto's Theo Zuiderwijk) 
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tuinieren? 

Als kind heb ik mijn ouders op de tuin ge-

holpen. Wij aten vroeger altijd uit de 

tuin. Maar echte eigen ervaring met tui-

nieren heb ik eigenlijk niet. Om kennis op 

te doen heb ik een paar tuinboeken aan-

geschaft en vraag ik hier op de tuin om  

advies. 

 

Hoe ben je gestart? 

Alles wat oud en vies was in en buiten 

het huisje heb ik afgebroken. De bamboe  

en braam heb ik verwijderd, omdat zij 

erg woekerden. Ik heb veel oude boom-

stronken uitgegraven en veel snoeiwerk 

verricht. Aan één kant van het huisje heb 

ik het houtwerk aan de buitenkant laten    

vervangen (op verzoek, de buren van de 

huizen aan de overkant keken tegen een 

verrotte  wand aan) en ik heb een en 

ander geverfd. Het hout van de oude 

appelboom van W.R. heb ik gehakt. Dat 

ligt binnen te drogen. De grond heb ik 

voorbereid en in de kas heb ik andijvie 

en bloemkool staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al rondkijkend zag ik in de verte een voor mij onbekend 

gezicht. Aanleiding tot een kennismaking en een uitno-

diging voor een gesprek. Margreeth Noordam, want zo 

heet zij, tuiniert op nummer 108. Zij blijkt een  enthou-

siast vertelster. 

 

MILDRED IN GESPREK MET … 

Margreeth Noordam 

Margreeth, wil je om te beginnen iets 

over je achtergrond vertellen.  

Ik kom uit de verpleging en heb als 

hoofdverpleegkundige gewerkt. Daar-

naast heb ik een praktijk gehad in alter-

natieve geneeskunde. Ik heb studies op 

het gebied van voeding gevolgd. Ik be-

oefen vele hobby’s. Zo lees ik graag over 

niet alledaagse onderwerpen als alterna-

tieve geneeswijzen, de kosmos en spiri-

tualiteit. Antroposofie heeft mijn belang-

stelling. Ik zit op schilderles. De onder-

werpen zijn abstract met veel kleur en 

beweging. Ook naai, brei en haak ik 

graag. Die vaardigheid en kennis draag ik 

twee keer in de week over als vrijwillig-

ster in een buurtcentrum, waar ik groep-

jes begeleid. Daarnaast ben ik mantelzor-

ger voor mijn ouders, wat ik een paar 

keer in de week doe. Verder ga ik graag 

naar de sauna. En natuurlijk ben ik vaak 

bezig op de tuin. 

Op dit moment tref ik voorbereidingen 

voor mijn reis naar Mexico. Al met al heb 

ik een vol programma. Ik verveel me 

geen seconde.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ben je hier terecht gekomen,wat is 

de reden om een volkstuin te beginnen? 

I.K., die een kennis is van mij, wilde stop-

pen met haar tuin. Zij verzorgde de tuin 

samen met een vriendin van mij. Die 

vroeg mij of ik belangstelling had voor de 

tuin. Ik had een caravan in Drenthe op de 

camping van mijn broer. Die heb ik ver-

kocht en vervolgens deze tuin overge-

nomen. Ik woon op een etagewoning en 

heb veel behoefte om buiten bezig te 

zijn. Regelmatig hielp ik mijn broer op de 

camping met buitenklusjes. 

 

Wat zijn je eerdere ervaringen met het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heb je verdere plannen?  

Voorlopig wil ik me richten op het op-

knappen van mijn huisje. De steenlaag 

wil ik komend voorjaar impregneren. 

Binnen wil ik een sofa timmeren en 

een kast voor het materiaal. Als het 

huisje klaar is, kan ik er lekker ont-

spannen. Buiten moet een afscheiding 

worden geplaatst. In de kas moet 

kapot glas worden vervangen. Ik heb 

last van vocht in het huisje, dus de 

afwatering moet in orde worden ge-

maakt. In de kas heb ik een laag biolo-

gische potgrond aangebracht. Ik wil 

starten met kasgroenten en me rich-

ten op het kweken van vergeten 

groenten, die niet bij de groenteman 

verkrijgbaar zijn. Ik ben een liefheb-

ster van groenten. Eet dit drie keer 

per dag. 

 

Heb je een bepaalde visie over hoe je 

wil tuinieren? Wat vind je belangrijk? 

Ik wil werken volgens de principes van 

biologisch dynamisch tuinieren en 

geen kunstmest en chemische bestrij-

dingsmiddelen gebruiken. Er moet 

een biologisch evenwicht in de tuin 

komen. Ik wil graag eetbare bloemen 

tussen de groenten. Ook combinatie-

teelt toepassen: welke gewassen ver-

sterken elkaar en welke hebben een 

negatieve invloed op elkaar. Ik wil het 

wel rustig aanpakken. Ik moet niet 

alles tegelijk willen doen. Ik oriënteer  

me nu op vergeten groenten en eet-

bare bloemen en kruiden. Binnenkort 

ga ik er een cursus over volgen in 

Noord- Brabant. 

 

Heb je een advies of idee voor ons? 

Ik vind het belangrijk dat we zoveel 

mogelijk informatie met elkaar delen. 

Ook moet je niet teveel in een keer 

willen doen. Het is belangrijk je rust- 
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cultuur en biologisch-dynamisch tuinie-

ren. Ook voeding kan een onderwerp 

zijn: welke voeding kun je benutten bij 

bepaalde chronische ziekten. Je zou 

bijvoorbeeld maandelijks bij elkaar kun- 

nen komen om opgedane kennis uit te 

wisselen. 

 

Zou je als vrijwilligster iets voor de vere-

niging kunnen/willen doen? 

Ik heb een vol programma, maar geza- 

menlijk iets doen wil ik wel. Denk daar-

bij bijvoorbeeld aan het uitwisselen van 

informatie over onderwerpen waar be-

langstelling voor is. 

 

Tot slot: heb je wel/geen bezwaar tegen 

plaatsing van dit interview op onze site? 

Ik heb geen bezwaar tegen plaatsing. 

 

Margreeth, hartelijk dank voor je tijd en 

je bereidwilligheid aan dit gesprek deel 

te nemen. Het was gezellig praten en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaris 

Kijk, daar is het gedwongen stilzitten nu 

heel nuttig voor: de voorraad zaad eens 

goed nalopen. Want voordat de bestel-

lijst wordt ingevuld, is het wel handig en 

verstandig te weten wat je nog hebt. 

Dus op de laptop een mooi tabelletje 

gemaakt en daarin alle zakjes met zaad  

ingevuld. Het resultaat is een in-

drukwekkend lange lijst. Helaas, 

dit jaar zal ik me bij het invullen 

van de bestellijst heel beschei-

den moeten opstellen. En dat is 

moeilijk, erg moeilijk. Zo’n gids 

boordevol met de meest mooie 

groenten maakt mij enorm heb-

berig. Zouden anderen dat nu 

ook hebben? 

 

Zaaitabel 

Ik weet niet hoe het met U is,  

maar het raadplegen ervan vind ik las-

tig. De lijst met gewassen is erg lang. Ik 

vind het een heel gepuzzel om eruit te 

komen, al staat alles vermeld in alfabe-

tische volgorde. Het zoeken van de  

koffiedrinken bij een snorrend houtka-

cheltje. Heel  veel succes, plezier en ont-

spanning met en op je tuin! 

Mildred Steevensz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

groenten die ik heb en vervolgens uitvo-

gelen wat wanneer kan worden gezaaid 

vind ik een opgaaf. En dan mag het één 

binnenshuis of in de koude kas worden 

voorgezaaid, het andere  ter plekke. 

Nu ik  eenmaal achter de laptop zit, is 

het misschien ook slim een eigen zaai-

tabel op te stellen. Aan de hand van de 

instructies op de zakjes met zaad ga ik 

aan de slag. Na wat noeste arbeid heb ik 

er dan een die me heel tevreden stemt. 

Elke maand weet ik nu wat ik binnens-

huis of direct in de volle grond kan zaai-

en. Afgelopen twee jaar kwam ik regel-

matig tot de ontdekking dat het juiste 

moment van zaaien al was verstreken. 

Zou het me dit jaar lukken met alles op 

tijd te zijn? 

NB. Tussen de bedrijven door onze site 

bezocht en, jawel, een zaaikalender 

erop  aangetroffen die (ook voor mij) 

makkelijk is te lezen! 

 

De ene aardappel is de andere niet 

Als we dan toch met de laptop op 

schoot zitten, kan er op internet wat 

informatie  over aardappelen worden 

opgezocht. Want ook dit seizoen wil ik, 

al is het maar voor korte tijd, 'eigen' 

aardappelen op mijn bord. Wat is inter-

net toch handig om snel en gericht aan 

informatie te komen. Al surfend doe ik 

heel wat kennis op. 

Nooit erbij stilgestaan dat er vroege, 

halfvroege en late aardappelen bestaan. 

En dan al die soorten, die dan ook nog in 

meer of mindere mate resistent zijn 

tegen aardappelziekte, phytophthora en  

 

momenten te pakken en je te ontspan-

nen. Iets heel anders: het invoeren van 

een legitimatiepasje is misschien een 

idee om ongewenst bezoek en diefstal 

tegen te gaan. 

 

Wat  hoop je dat het lidmaatschap je 

brengt? 

Ik houd van contact, gezelligheid en het 

maken van een praatje. Ik vind, zoals 

eerder gezegd, het delen van kennis en 

informatie belangrijk. Ook is het leuk als 

we een teveel aan plantgoed zouden 

kunnen ruilen of weggeven. Het lijkt me 

een idee om een soort eetclub op te  

richten om ’s zomers op de tuin samen te 

eten met groenten die ieder van zijn 

of haar tuin meebrengt. De kantine zou 

kunnen worden gebruikt voor workshops 

en lezingen. Het is een mooie plek om 

bijeen te komen om er aandacht te be-

steden aan thema’s als eetbare bloemen 

en kruiden, vergeten groenten, perma- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe groot is mijn tuin? 

Vanwaar die vraag zult u denken. Het is 

toch bekend dat elk tuintje gemiddeld  

honderdvierenveertig vierkante meter 

telt? En daarin heeft u volkomen gelijk. 

Punt is echter dat in mijn beleving de tuin 

vele malen groter is. Er is veel, heel veel 

plek voor zaai- en plantgoed. Tenminste 

dat dacht ik de voor- 

gaande twee seizoe- 

nen. Dus ging ik hele- 

maal los en bestelde 

alles wat mij leuk,  

lekker of interessant 

leek. Tuincentra en  

zelfs supermarkten  

verkopen tegenwoor- 

dig ook veel spannen- 

de zakjes met zaad,  

die zonder aarzelen in 

het boodschappen- 

karretje belandden. Het gevolg is dat 

talloze zakjes gesloten bleven. En nu heb 

ik het duistere vermoeden dat er nog een 

voorraad is waarmee ik voorlopig vooruit 

kan. 

 

 

Ervaringen van een beginnende moestuinier (13)                Door Mildred Steevensz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tja, wat moet je als je noodgedwongen thuis zit en voor een (te) lange  

periode spade, hark en ander tuingereedschap (een overigens welver- 

diende) rust moet gunnen. Maar elke medaille heeft een keerzijde. Er is  

nu alle tijd om plannen te maken, daarbij rekening houdend met wat  

goed èn wat minder of zelfs fout ging. En wat erg leuk is: uitgebreid de  

zaadgids bestuderen en dromen over hoe mijn tuin er weer uit zou kun- 

nen zien. 

Mijn moestuin en ik 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

andere ongemakken. Ook smaken ze nog 

verschillend. Tsjonge! 

Ben (in theorie weliswaar) heel wat wij-

zer geworden over hoe je piepers moet 

poten en vervolgens moet verzorgen. Op 

klei niet te diep en op voldoende afstand 

van elkaar. Want als de plant zo’n tien 

centimeter groot is, moet hij worden 

aangeaard. Met de grond tussen de rijen 

dus. En als hij weer wat gegroeid is, 

nogmaals. Dat bevordert de ondergrond-

se stengelvorming, waar de aardappels 

aan zullen groeien. Zo ontstaan dus die 

ruggetjes! Vorig jaar helemaal fout ge-

daan. 

Regelmatig water geven is ook aan de 

orde. Al te grote verschillen tussen droge 

en natte periodes veroorzaken binnenin 

een bruine vlek. De aardappel is na weg-

snijden ervan nog best te eten, maar 

zonder is toch leuker. Niet te royaal be-

mesten met stikstof, want anders teveel 

blad. Wel weer ruimhartig patentkali 

toedienen voor de knolvorming. Aldus 

doende zou een enkele plant vijf kilo 

aardappels moeten leveren. Nou … met 

minder zou ik al heel tevreden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar voor het eerst palmkool geteeld. 

Omdat ik geen idee had wat je ermee 

kon doen heb ik op internet gezocht en 

er een paar leuke en gemakkelijke recep-

ten gevonden, waaronder deze.  

 

Pasta met palmkool 

Hoofdgerecht voor 4 personen 

Bereidingstijd - 15 minuten 

 

Ingrediënten 

400 g palmkool 

1 ui, gehakt 

400 g penne (of andere korte  

        pasta) 

2 el olijfolie 

4 à 5 ansjovisfilets, fijngehakt 

3 teentjes knoflook, fijngehakt 

½  (of een hele als je van pittig houdt) 

rode peper, zaad en zaadlijsten verwij-

derd in halve ringetjes   

25 g Pecorino of Parmezaanse kaas, ge-

raspt, en zout naar smaak. 

Nu gaat het seizoen echt beginnen! 

Bijtijds voorzaaien moet me nu lukken 

met de zaaitabel op onze site en mijn 

eigen creatie. Wel is het me nog steeds 

niet duidelijk of 'onder glas' het zaaien  

binnenshuis, in de koude bak of kas be-

tekent of maakt dit niet uit? 

Tuinbonen, wat waren zij vorig jaar lek-

ker. Dus dit jaar komen zij ook weer op 

de tuin. Bang voor kou zijn ze niet, want 

ze mogen zelfs al in februari zo in de volle 

grond. Maar, en dat heb ik inmiddels ge-

leerd, thuis voorzaaien kan al in januari. 

Zo beginnen zij al met een voorsprong 

(en ook met een vroegere oogst?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kervel, witte kool, prei, peulen, paprika 

en wortelen mogen nu ook onder glas 

worden gezaaid.  Overigens las ik ergens 

dat je wortelen ook gewoon in (diepe) 

bakken  met potgrond kunt telen. En 

dicht opeen zaaien zou geen punt zijn. 

Lijkt me vreemd, ze moeten toch de 

ruimte hebben om  te groeien?  
 

 

 
 
 
Bereiding 

- Kook de pastabeetgaar volgens ge- 

  bruiksaanwijzing op de verpakking en  

  giet af. 

- Snijd de harde nerf uit de palmkool,  

  snijd het blad in kleine stuk  

  ken.  

- Blancheer de palmkool 1 mi- 

  nuut in kokend water met  

  wat zout. Laat uitlekken. 

- Verhit de olijfolie in een grote  

  koekenpan. Bak ansjovis in de  

  olie tot deze is opgelost. 

- Voeg dan de ui, knoflook en  

  rode peper toe en bak zacht-   

  jes aan in de olie.  

- Voeg de palmkool toe en  

  roerbak snel tot deze weer  

warm is. 

- Meng er de pasta door en serveer met 

Pecorino of Parmezaanse kaas. 

 

Smakelijk eten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien toch eens uitproberen. Want 

de peentjes in de volle grond lukten niet 

zo goed. Zou de grond nog niet los ge-

noeg zijn geweest ondanks al het spit-

werk, verticuteren en een laagje com-

post? 

In februari mag nog meer worden voor-

gekweekt en zijn peterselie, ijsbergsla en 

courgette aan de beurt. En niet te verge-

ten leeuwenbek en Chinese aster voor 

het bedje met plukbloemen. Dus zaaibak-

jes tevoorschijn gehaald en aan de slag! 

Het seizoen is begonnen! 

 

Mildred Steevensz      januari 2015 

 

Roergebakken rodekool met rozijnen  

Voor 4 personen 

 

Zelf ben ik gek op rodekool. Ik maakte 

het altijd op de klassieke manier, gekookt 

met appel, ui, kruidnagel, laurierblad, 

boter, azijn en suiker.  

Rodekool roerbakken kan ook. Dit recept 

vond ik in “Lekker ‘w’eten, een uitgave 

van Eko Plaza. 

 

Ingrediënten 

3 eetlepels olie 

1 kleine rodekool in dunne reepjes (zon-

der stronk) 

2 à 3 eetlepels rozijnen 

2 eetlepels rode wijnazijn  

1 à 2 eetlepels keukenstroop of een an-

der soort stroop 

Zout 

 

Bereiding 

- verhit de olie in een wok of hapjespan  

  en roerbak de rodekoolreepjes een paar  

  minuten op een hoog vuur 

- voeg rozijnen, azijn, stroop en zout naar  

  smaak toe. 

- roer alles goed dooreen en laat het met  

  het deksel op de wok/hapjespan garen  

  tot het gerecht beetgaar is. 

 

Lekker met geroosterde aardappelen en 

een karbonaadje 

              Mildred 
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Marga heeft zelf al-

tijd een moestuin 

gehad. 'Ik had een 

grote moestuin met 

een huisje en een 

kas.' Maar de com-

binatie met een  

baan en kinderen viel haar zwaar. 'Er 

gaat gewoon veel tijd in zitten. Je moet 

onkruid wieden, ongedierte bestrijden 

en in de oogsttijd moet je er bijna dage-

lijks naar toe anders rot alles weg.' Toen 

de gemeente Leiden plannen had voor 

het aanleggen van het historische park 

Matilo, zag ze een kans. 'Er heeft een 

castellum - een groot, Romeins kasteel - 

op die plek gestaan. De gemeente wilde 

een deel van die geschiedenis weer 

zichtbaar maken voor publiek door een 

park aan te leggen. 'Omwonenden en 

tuinders van de volkstuinen in het gebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werden uitgenodigd om mee te denken 

over de invulling van een deel van het 

park. 'Ik had in Haarlem de Doe-tuinen 

gezien, dat zijn kleine stadstuintjes voor 

mensen die het heel druk hebben maar 

toch willen tuinieren. Een groot succes. 

Zoiets leek me ook wel wat. Vlak bij het 

park is de nieuwe woonwijk Roomburg 

met allemaal jonge gezinnen. Een tui-

nencomplex is een leuke plek om elkaar 

beter te leren kennen.' De gemeente zag 

het plan van Marja zitten en er zijn hon- 

 
* In het magazine van Fonds 1818 worden de 

Stadstuinen Leiden uitgebreid bij het thema ‘stads-

landbouw’ genoemd en zijn er ook leuke foto’s van 

gepubliceerd. Fonds 1818 is een vermogensfonds 

dat maatschappelijke projecten steunt in de regio 

Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en 

Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. 

 

derd tuintjes aange-

legd. 'Van 25 tot 50 

vierkante meter, zodat 

het behapbaar blijft. 

De pacht kost een paar 

tientjes per jaar. We 

hebben het bewust 

heel betaalbaar ge-

houden, dan kan 

iedereen meedoen. In 

een centrale schuur  

ligt gereedschap dat 

iedereen mag gebruiken.' Die aanpak 

heeft gewerkt. Alle tuintjes zijn uitgege-

ven. 'Er  zitten stevige productietuinen 

tussen met fruitstruiken, rabarber, arti-

sjokken, aardbeien, wortels, kool en 

boontjes. Maar er zijn ook mensen die 

bloemen kweken. Er is iemand die indi-

go in haar tuin heeft om stoffen mee te 

verven. Het is heel divers, dat maakt het 

juist zo leuk.' 

De Stadstuinen hebben ook een tuin-

gastheer. 'Hij is twee keer per week 

aanwezig en schenkt koffie en thee.' 

 

 

PROEFtuin 
 

Stichting Groenkracht begon in 2011 al 

met eetbaar groen en pluktuinen in di-

verse wijken in Delft en Delfgauw. De 

positieve ervaringen die daarmee wer-

den opgedaan, kan de stichting nu goed 

gebruiken voor een veel groter project. 

De gemeente Delft geeft een braaklig-

gend terrein van vijfduizend vierkante 

meter in de Spoorzone tijdelijk in ge-

bruik aan de stichting. 'We gaan daar  

een PROEFtuin aan-

leggen,' vertelt Esme-

ralda van Tuinen, een 

van de oprichters van 

Groenkracht. Het idee 

is dat er groente en 

fruit worden geteeld  

en dat bewoners een plukabonnement 

kunnen nemen om te komen oogsten. 

'Maar ook mensen zonder abonnement 

mogen tegen een kleine vergoeding 

komen plukken. We willen zo laag-

drempelig mogelijk zijn.' Een deel van 

het terrein wordt ingericht als boom-

kwekerij. 'We willen zelf fruitbomen 

kweken en verkopen om ons zelf te 

kunnen bedruipen. Onze stichting on-

derscheidt zich van veel andere initia-

tieven, doordat we een zakelijke aanpak 

combineren met een sociale functie.' De 

PROEFtuin wordt een ontmoetingsplek 

voor alle inwoners van Delft die iets 

hebben met natuurlijk stadstuinieren en  

 

gezond voedsel. Naast cursussen en 

workshops komen er ook streekmark-

ten, ruilbeurzen en activiteiten rondom 

tuinieren, duurzaam voedsel en gezonde 

leefstijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'We werken samen met bedrijven en 

organisaties, zoals TU Delft, Hogeschool 

InHolland en andere scholen, kinderop-

vang en corporaties. De stichting werkt 

vooral met vrijwilligers, maar heeft ook 

drie beroepskrachten aangesteld om de 

PROEFtuin te beheren. Zij hebben een 

permacultuuropleiding gevolgd en we-

ten alles van natuurlijke bodembewer-

king af. We gebruiken geen kunstmest 

of chemische bestrijdingsmiddelen.' Een 

deel van het geld voor het aanleggen 

van de PROEFtuin is verkregen door 

crowdfunding. 'Wie meebetaalde, kon 

afgelopen zomer een bosje zonnebloe-

men komen oogsten.' 

 

'Haagse Heerlijkheid' 
 

Het duurt nog wel even voordat bij de 

Haagse Stadswijngaard de eerste drui-

ven kunnen worden geoogst. Tycho 

Vermeulen koos voor  

de Rondo (Pinot Noir)  

en de Johanniter (Ries- 

ling). 'De witte wijn is  

lekker bij een kaas- 

plankje.' De rode wijn 

is ook het beste als  

aperitief te drinken. 'Het is een lichte, 

rode bourgognewijn. Daar moet je geen 

grote stukken vlees bij gaan eten. Dan 

proef je de subtiele smaak niet meer.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar afgelopen jaar hebben de wijnran-

ken nog geen vrucht gedragen. Pas dit 

najaar kan er worden geoogst. 'Het zal 

wel 2016 zijn als we voor het eerst het 

glas kunnen vullen met wijn onder de 

naam 'Haagse Heerlijkheid'. Want wijn 

maken is geduld hebben.'  ●

   

Vervolg van Fonds 1818 interview (slot) 

Stadslandbouw 3 
De buurttuin als sociaal bindmiddel 
In het decembernummer van Tuinkrabbels kon u iets lezen 

over het grootste stadslandbouwproject van Europa in Den 

Haag en het vervolg van het Fonds 1818* interview. We 

gaan daarmee nu door met Marga Alferink, voorzitter van 

de Stadstuinen in Leiden. 
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RIJNSBURG - Eigenlijk is Gerardo van 

Egmond anjerkweker. In zijn bedrijf aan 

het Kanaalpad Noord West in Rijnsburg 

snijdt hij al sinds jaar en dag duizenden 

van deze bloemen per dag. Maar niet 

voor lang meer. ,,Ik heb de knoop door-

gehakt. De indoor volkstuin is zo’n suc-

ces, dat ik heb besloten dat de anjers er 

gaandeweg allemaal uitgaan. Op de zeer 

korte termijn komt er al duizend vierkan-

te meter extra beschikbaar voor de tuin-

tjes.’’ 

 

Na jaren in de anjers, een bloem die zijn 

vader al kweekte op deze plek aan de 

rand van de bebouwde kom van Rijns-

burg, wilde Van Egmond junior ook eens 

wat anders. Toen hij eenmaal het indoor 

volkstuinplannetje bedacht, gaf hem dat 

een enorme boost, vertelt hij. ,'Ik ruimde 

er vorige winter tweeduizend meter kas 

voor leeg en ben gewoon begonnen. Ik 

vond het direct heerlijk om er mee bezig 

te zijn. Maar dat het zo snel al zo’n suc-

ces zou worden, had ik niet durven dro-

men.' 

 

Regionaal 

Van Egmond verhuurt stukjes van 38 

vierkante meter aan de hobbytuinders, 

die daarvoor 60 euro in de maand beta-

len. Daarmee is hij bepaald niet de goed-

koopste, maar dat weerhield de liefheb-

bers er niet van om een akkertje – en 

soms wel twee of drie – bij hem af te 

nemen. 'Ik ben in februari 2014 begon-

nen en de eerste kas is nu nagenoeg vol. 

De tuinders komen uit de hele regio. De 

meesten uit Rijnsburg en Katwijk, maar 

ook uit Oegstgeest, Noordwijk, Leiden en 

Leiderdorp.' 

Volgens Van Egmond zijn al zijn klanten 

enthousiast. 'En dat vind ik niet zo gek, 

want alles doet het hier goed, van kiwi’s 

tot boerenkool en van sperzieboontjes 

tot citroenen. Bovendien is precies ge-

beurd wat ik had gehoopt, namelijk dat 

het ook een ’sociaal ding’ zou worden, 

dat er een verenigingsgevoel zou ont-

staan. Het is gewoon altijd ontzettend 

gezellig op de tuin. 

Er worden volop stekjes, tips en groen-

ten uitgewisseld en vooral de ouderen 

kletsen wat af en drinken vaak gezamen-

lijk koffie. Een van de huurders riep in 

het begin uit: ’zelfs een cactus gaat nog 

 

 

 

 

 

 
 

dood bij mij’, maar dankzij hulp en tips 

van collega-tuinders heeft zij inmiddels 

een prachtig tuintje waarin alles groeit 

en bloeit dat het een lieve lust is.' 

 

Mooi weer 

Mooie, schone producten omdat er geen 

stuifzand is, veel minder onkruid omdat 

er nauwelijks zaden komen aanwaaien, 

veel minder insecten en alles puur biolo-

gisch, zo somt Gerardo van Egmond wat 

voordelen op van volkstuinieren onder 

glas. Maar de voornaamste is natuurlijk 

dat het in zijn kassen altijd mooi weer is. 

'Te heet in de zomer?', herhaalt hij de 

vraag. 'Nee, dat valt enorm mee. Kijk, op 

een zomerse dag, als het buiten 30 gra-

den is, kun je hier ’s middags beter niet 

zijn, inderdaad. Maar dankzij doeken die 

ik over de tuintjes kan uitzetten die het 

felste zonlicht zeven en het feit dat alle 

ramen open kunnen, valt het reuze mee. 

Als het buiten 30 graden is, is het hier 32 

graden. Maar in het voorjaar, bij 10 gra-

den buiten, hebben we hier een aange- 

name 22 graden.' 

 

Inmiddels heeft de indoor volkstuin van 

Van Egmond ook al spin-off opgeleverd. 

Zo verkoopt hij biologische groenten,  

kaas en eieren via zijn webshop gezon-

dergroen.nl. 'Aanvankelijk zette ik dat 

op om producten die de tuinders over 

hadden te verkopen, maar dat pakte in 
de praktijk anders uit, omdat de mensen 

er zelf altijd wel liefhebbers voor heb-

ben. Er worden nu voornamelijk produc-

ten verkocht uit mijn eigen demonstra-

tietuin.' 

 

Pluktuin 

En Gerardo van Egmond heeft nog meer 

plannen, want behalve dat binnenkort 

weer duizend meter anjers plaats maakt 

voor volkstuintjes, heeft hij ook beslo-

ten een pluktuin onder glas aan te leg-

gen. 'Biologische aardbeien en kersen. 

Vanaf komende lente kunnen de men-

sen hier zelf een mandje komen vol-

plukken.' 

 

De indoor volkstuin van Gerardo van 

Egmond houdt nog wel eens open huis. 

Belangstellenden kunnen een kijkje  

komen nemen en zich laten informeren 

in de kassen aan het Kanaalpad Noord 

West 1 in Rijnsburg. Meer informatie op 

www. indoorvolkstuin.com. Aldaar ook 

een telefoonnummer voor een afspraak. 

 

 

Korte Krabbels 
Rijnsburgse volkstuin onder glas is schot in de roos 
 

 

Uit: Leidsch Dagblad van 17 september 2014.       Door: Paul de Vlieger 

Koperdieven slaan hun slag op Haagse volkstuin 

Gauwdieven zijn het, die in het donker snel hun slag hopen te slaan. 'Maar wat is 

hier nou te halen, alleen een hoop schade,' aldus een van de tuinders. ’Ik geloof dat 

ze van elke tuin de koperen waterleidingen die van buiten zichtbaar waren, hebben 

afgezaagd en meegenomen. Het water was er af, een makkie dus. Het is niet zozeer 

de prijs van de vervanging, maar de schade en het extra werk die je hebt.'  

De dieven hebben bijna alle tuinders van het complex bezocht. Enkele dagen na de 

ontdekking van de schade is er al een handige doe-het-zelver voor alle gedupeerde 

tuinders aan de slag. En nu maar hopen dat ze niet terugkomen,' aldus deze tuinder. 
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Fotowedstrijd 
 

Zoals in het voornummer van Tuinkrab-

bels is geschreven, willen we in 2015 een 

fotowedstrijd organiseren zowel bij 

Houtwijk de Noord als bij 't Is Altijd Wat 

of een combinatie van beide.  

 

De redactie van Tuinkrabbels daagt u uit 

daaraan mee te doen. De foto's kunnen 

nu reeds worden ingezonden. Maximaal 

drie per deelnemer. Het onderwerp 

dient 'de amateurtuin' te zijn in al zijn 

facetten. De foto's in hoge resolutie en 

digitaal (jpg) aanleveren aan 

wim.heijsteeg@gmail.com onder ver-

melding van Fotowedstrijd 2015. Alle 

andere vormen van toesturen geeft 

storing op mijn pc en worden verwij-

derd. De redactie van Tuinkrabbels 

wenst u veel succes toe bij het fotogra-

feren en de selectie. De voorwaarden 

voor uw deelname en de jurering kunt u 

nog eens nalezen in het voornummer 

van Tuinkrabbels nr. 1 op de website. 

    WH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbandtrommel 
Vanaf 14 februari 2015 hangt er in de hal  
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Alle werkbeurten starten om 09.00 uur en eindigen om 11.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo belangrijk, neem gewoon contact op als u niet aan de 

vastgestelde dagen kan voldoen. Samen lossen we het op.                Het bestuur 

 

Ontwerp-werkbeurtenschema 2015 

 

    Naam begeleider  Telefoonnummer 

Groep 1 Tuin   49 t.m.   72 

Groep 2 Tuin   73 t.m.   96  Aad Vrolijk  06- 

Groep 3 Tuin   97 t.m. 108 

Groep 4 Tuin 109 t.m. 126 Hans Sies  06- 

Vrijgestelde leden zijn bij het bestuur bekend. 

 

LET OP 

Werkbeurten vinden plaats op zaterdag. 

●  als u zich na 10.00 uur aanmeldt en vooraf hierover geen  

     bericht heeft gegeven, zal u als niet verschenen worden  

     geregistreerd met alle financiële gevolgen.  

●  als u zonder melding niet verschijnt op werkbeurten, wordt  

     hiervoor een boete van € 50,00 opgelegd. 

 

●  als u zwaarwegende redenen had om niet te verschijnen,  

     wordt dit ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd. 

●  het inhalen van een werkbeurt is verplicht en mag door de  

     week plaatsvinden. 

●  afmeldingen dienen persoonlijk en vooraf te worden gedaan  

     bij de groepsbegeleider. 

 

 Voorjaars- 
     beurt 

Datum     11/4     25/4           2/5           9/5         16/5         23/5         30/5           6/6         13/6         20/6         27/6           4/7         11/7      
 

Groep  1 t.m. 4         1          2           3             4              1               2                3   4     1               2                3                4 

 
                      Najaars- 
                        beurt 

Datum    18/7     25/7           1/8           8/8         15/8         22/8         29/8           5/9         12/9         19/9         26/9           3/10       31/10 

Groep        1               2               3              4               1               2              3                4              1                2               3                4         1 t.m. 4 

van het verenigingsgebouw een afge-

sloten EHBO-kast. Deze verbandtrommel 

is er alleen voor noodgevallen! Dus niet 

om blaren door te prikken of een pleis-

tertje te plakken of iets dergelijks. Daar 

heeft u op uw eigen tuin wellicht zelf 

voor gezorgd. Deze is dus in geval van 

een ernstige verwonding, en alleen in 

geval van nood het ruitje intikken voor 

de sleutel. En na gebruik moeten de 

spulletjes weer netjes in de kast worden 

weggeborgen. Natuurlijk dient hierover 

even een melding te worden gemaakt 

aan het bestuur, zodat nadien er een 

nieuw ruitje kan worden geplaatst.  
 

 

Ontwikkelingen aan de bestuurstafel 
 

Op 18/2 was er een afstemmingsoverleg met de Haagse Bond inzake communicatie. 

Hieraan namen deel  Andre, Peter en Marijke. Over de uitvoering van de werkbeurten 

zal een besluit worden genomen tijdens de ledenvergadering. Over de samenwerking 

met 't Is Altijd Wat wordt op diverse fronten goede vooruitgang geboekt. Hierbij is als 

voorbeeld genoemd het gezamenlijk inkopen van compost en de aanpassingen aan 

het entreehek ter hoogte van het parkeerterrein. Er wordt nog onderzocht hoe en 

wanneer we een gezamenlijke plantjesmarkt en BBQ gaan organiseren. De volgende 

bijeenkomst is op 14 maart om 10 uur met een gezamenlijk overleg met 't Is Altijd 

Wat. Om 11 uur is ons eigen reguliere bestuursoverleg.  Andre Rietvelt 
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Wedstrijdkaarten 

Klaverjassen 

Jokeren In het nieuwe jaar zijn we verder gegaan met het wedstrijdkaarten, het 

klaverjassen en jokeren en we zoeken nog nieuwe leden. Er wordt voor 

de punten om de week gekaart, op 7-3, op 21-3 en op 4 april 2015. Op 

18 april 2015 volgt de prijsuitreiking aan de winnaars en wordt er nog 

gekaart voor kleine prijzen.  

Inschrijfgeld op aanvraag. U krijgt hiervoor: 

 •   een gezellige zaterdagmiddag,  

•   een doos eieren met Pasen. 

  
U kunt zich nog steeds aanmelden bij Wim en Bianca van Vloten, telefoon: 06-13398240 of e-mail: b.vvloten@hotmail.com 

 

Nieuwe kaarters welkom voor september 

Wedstrijdkaarten, klaverjassen en jokeren,  aanvang 13.00 uur. 

 

 

 

Start bouw Park Uythofs 
 

Janssen de Jong Projectontwikkeling is op maandag 9 februari jl. gestart 

met de realisatie van twintig woningen in Park Uythofs. Deze woningen 

vallen hoofdzakelijk in het hogere prijssegment. Het plan bestaat uit 

twee vrijstaande woningen, vier twee-onder-éénkapwoningen, acht 

halfvrijstaande woningen en zes rijwoningen.  

Park Uythofs maakt onderdeel uit van Villa-

park Uithofslaan en is gelegen aan de zuid-

kant van Den Haag nabij de Uithof. Het West-

land, het centrum van Den Haag en het 

strand zijn alle op korte afstand gelegen. 

Op maandag 9 februari jl. is door Tweede 

Kamerlid de heer Knops van het CDA de offici-

ele handeling van de nieuwbouwstart ver-

richt. Het ontwerp van de woningen is van 

Marquart architecten en de woningen worden 

gebouwd door Bouwbedrijf Frans Vink & Zo-

nen. De oplevering wordt eind 2015 verwacht.  

 
Tekst uit Zuidwester Krant 11-2-15 

 

Hoe lang nog tot... 
Op de linkerfoto is duidelijk waar te nemen waar deze twintig woningen 

worden gerealiseerd. Precies in het verlengde van ons volkstuincomplex. 

Het is dat Ton van der Knaap er met 

zijn vrouw nog tussen woont, want 

de ambtenaren van de gemeente 

Den Haag weten wel raad met die 

dure grond, en met corridors heb-

ben ze ervaring. Het is belangrijk 

dat we met onze amateurtuin kun-

nen blijven zitten. De bestuurders 

van ons complex, met 't Is Altijd 

Wat en Houtwijk de Noord als el-

kaars buren, hebben er dan ook 

goed aan gedaan de handen ineen 

te slaan en te gaan samenwerken. 

Het is en blijft zaak dat er aan onze  

tuinen niets op te merken valt. He-

laas heeft de controlerend ambte-

naar (ze doen nog wel eens wat) 

vorig jaar enkele misstanden moeten 

rapporteren. Omdat het een open-

baar wandelpark is, dienen de tuinen 

er niet vervuild bij te liggen. 

Vandaar dat het bestuur werk gaat 

maken van verplichte werkbeurten 

met sancties en al. Mocht u hier wat 

over te klagen hebben, doe dat dan 

op de algemene ledenvergadering. 

'Het milieu begint bij jezelf'. We ver-

wachten een grote opkomst!         WH 

Nieuwe leden gevraagd 


