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Onze vrijwilligersorganisatie 
 

Bestuur  (bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)  

 

Eric den Dekker     1e voorzitter - lid dagelijks bestuur 

Anneke Stam         2e voorzitter 

Henk Staal            Penningmeester – lid dagelijks bestuur 

Sigmar van der Vlis 2e Penningmeester 

Ineke van der Vlis  Secretaris – lid dagelijks bestuur 

Mijnhart Johannes   Commissaris Juridische zaken 

Ed Split             Commissaris Openbaar groen – externe relaties 

Jan Stam         Commissaris Bouwzaken / onderhoud 

Rob van der Vlis Commissaris Algemeen 
 

Beheer verenigingsgebouw 

Henk Staal 

Beheer verenigingswinkel 

Henk Staal 

 

Commissie van onderzoek 

Bram Franken –  An Stoks 

Verenigingsblad “Plantaardig" 

Bert Blom 

(redactie@vtvmariahoeve.nl) 

 

Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 

 

Tuincontrole commissie 

Vacant 

Tuintaxatie commissie 

Bram Franken - Hely Split 

 

Bouwcontrole commissie 

Jan Stam – Theo Velthuysen 

Bouwtaxatie commissie 

Jan Stam – Theo Velthuysen 

 

 

Natuurlijk Tuinieren 

Ed Split (coördinator) – Hely Split – Judith Split – Sient Vingerling – Periklis Skourlis –  

Doreen Saunders – Jean Otterspoor – Piet van Steijn – Els van Steijn – Udo Teunis – Bert Blom – 

Kor Krul, Jan Stam 
 

Ondersteuning onderhoud groen 

Mieke van der Kaaij – Adriana Oele 
 

 

Speciale dank aan: 
 

Postuum Erelid 

Mevrouw F.G. Staal 
 

Ereleden 

De heer J.J. Feijen - De heer S.J.A. Vluggen 
 

Leden van Verdienste 

Mevr. H. M. Osnabrug, Mevr. H. van der Ende, Mevr. J.G.E. van Roermund,  

De heer A. Osnabrug – De heer H. Gordeau 
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Van de voorzitter 
 
 

Hallo beste tuinvrienden, 
 

Gefeliciteerd allemaal!! 

 

Op 26 mei bestaan wij als Volkstuinvereniging alweer 30 jaar. 

De tijd lijkt voorbij te vliegen, want de viering van ons 25 jarig jubileum 

in 2009 lijkt voor mij nog niet zolang geleden. We gaan natuurlijk niet uitpakken als 

destijds maar er zal toch de nodige aandacht voor zijn.  

 

Het seizoen heeft weer echt een aanvang genomen. Zoals we de laatste jaren een beetje 

gewend (en verwend) worden, hebben we een behoorlijke start van het seizoen achter 

de rug. Mijn rododendrons en veel ander flora zijn inmiddels al weer uitgebloeid.  De 

maanden maart en april waren met soms overweldigende temperaturen en zon 

verantwoordelijk voor dit versnelde proces . De overvloedige regenval van de laatste 

weken zorgt ervoor dat alle zaadjes op een natuurlijke wijze ontkiemen en dit zou wel 

eens een overvloedige oogst kunnen opleveren. Het blijft gissen, maar de voortekenen 

zijn gunstig. 

 

Met de start van de werkbeurten is ook het Tuinpaviljoen weer als rustpunt en 

ontmoetingscentrum gaan draaien. Een voortrekkersrol is hierin weggelegd voor onze 

oud-secretaris Koos Sol en gezien zijn organisatorisch talent, kunnen we nog wel het 

nodige verwachten.  

Ons nieuwe onderkomen leent zich in ieder geval uitstekend voor deze functie  en het is 

fijn om na de werkbeurt, of tussen eigen werkzaamheden door, gezellig te kunnen 

bijbabbelen. Bovendien is het weer mogelijk een kleine snack te nuttigen wat het nog 

aantrekkelijker maakt. 

 

De  werkgroep Natuurlijk Tuinieren heeft ook dit voorjaar weer ontzettend veel werk 

verricht. Naast de veeleisende werkzaamheden die onze natuurlijke borders, die er nu 

weer prachtig bij staan,  met zich meebrengen, heeft de groep de inrichting bij de jeu 

de boules baan een prachtige nieuwe uitstraling gegeven. Dit is werkelijk een 

“natuurlijke” lust voor het oog geworden. Aangezien de jeu de boules baan zelf dankzij 

de Gemeente ook een opknapbeurt heeft gekregen, is dit voor mijn gevoel één van de 

meest aansprekende opwaardering van ons complex van dit voorseizoen.  

 

Verder moet het mij van het hart dat de opkomst bij de laatste ledenvergadering, welke 

m.i. heel nuttig was, zeker tegenvallend was. Bedenk dat niet het bestuur maar juist de 

leden de vereniging, en dus het beleid, vorm moeten geven! En dat, als je hierover mee 

wil denken en mee wil praten, je aanwezigheid hiervoor essentieel is. Het is fijn langs de 

lijn, maar als lid ben je tenslotte ook een speler in het geheel.  



Plantaardig zomer 2014 5 

“At last but not least” heb ik nog wat minder positief nieuws. Onze 1ste penningmeester 

de heer Henk Staal heeft aangegeven zijn werkzaamheden m.b.t. deze functie per 

komende Algemene Ledenvergadering neer te willen leggen. Dit houdt zeker niet in dat 

hij als actief vrijwilliger van onze vereniging verloren zal gaan, aangezien hij onder 

andere heeft aangegeven het beheer van de tuinwinkel op zich te willen nemen. Verder 

is hij ook nog beschikbaar voor voorkomende hand- en spandiensten. Voor het bestuur 

zal dit echter zeker een aderlating worden.  

Henk in ieder geval alvast bedankt voor al je inspanningen en voor wat we nog van je 

mogen verwachten! 

 

Rest mij een ieder een fijn en vruchtbaar (groei en sociaal) seizoen toe te wensen. 

 

Groet en veel tuinplezier 

 

Groet Eric 
-0- 

 

 

 

 

 

 

 
             

            .vtv Mariahoeve anno 1984. 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

                                    

                                     .vtv Mariahoeve anno 2014. 
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Bij de voorpagina 
 

Misschien denk je dat de foto op de voorpagina ergens op de Betuwe is genomen, maar 

nee, de foto is door ons tuinlid Piet van Steijn "gewoon" genomen op ons eigen 

tuincomplex.  

 

Het typeert prachtig dat er op ons tuincomplex, zomaar midden in de wijk, op het 

gebied van natuur van alles is te zien en te beleven, tot fruitbomen aan toe! 

 

Het is geweldig te ervaren 

dat niet alleen wij, maar 

ook passanten en 

buurtbewoners mee 

kunnen genieten van al die 

natuur en dat al 30 jaar 

lang!  

 

We mogen, liever gezegd 

moeten, er apetrots op 

zijn dat ons 

volkstuinencomplex zo een 

stuk meerwaarde biedt 

aan de wijk.  

 

En die meerwaarde is mede van belang om het hoofd te kunnen bieden aan bedreigingen. 

We hebben het de afgelopen jaren kunnen zien:  

• de bebouwing in de wijk rukte op tot aan de grenzen van ons tuincomplex en  

• de Noordelijke  Randweg N14 (Norah) met de Sijtwendetunnel heeft zelfs een 

deel van ons tuincomplex van de kaart geveegd. 

 

Het is dan ook hartstikke goed dat zoveel leden bezig zijn de kwaliteit van ons complex 

op niveau te houden en zelfs verbeteringen door te voeren om zo te bewijzen dat ons 

tuincomplex ècht meerwaarde heeft voor de omgeving.  

 

Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat ons tuincomplex nog vele jaren onvervangbaar 

en onmisbaar zal blijven en dat we niet ten prooi vallen aan partijen die vinden dat ons 

tuincomplex wellicht beter gebruikt kan worden voor andere doeleinden. 

 

 

De redactie 

 

-0- 
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30 jaar Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" 
 

 

Op dinsdag 22 mei 1984 werd bij notariële acte officieel Volkstuindersvereniging 

“Mariahoeve” opgericht. Maar wat hieraan vooraf ging en wat er daarna  

allemaal gebeurde proberen we kort samen te vatten. 

 

 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” is 

ooit begonnen als Volkstuinvereniging 

“Eigen Arbeid”. In het begin van 1960 

was Volkstuinvereniging “Eigen Arbeid” 

namelijk gevestigd aan de 

Binckhorstlaan.  In die tijd werd de 

Binckhorst ontwikkeld tot een steeds 

groter wordend industriegebied. Door de 

oprukkende bebouwing bleek voor “Eigen 

Arbeid” hier uiteindelijk geen plaats 

meer te zijn. Door de gemeente Den Haag werd de vereniging toen een stuk grond 

aangeboden in de wijk Mariahoeve. Ja, inderdaad, op de hoek van Isabellaland en 

Margarethaland.  

Het was echter twijfelachtig hoe lang er getuinierd kon blijven op deze plek.  

De plannen voor de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg hingen als een donkere 

wolk boven de vereniging en het complex. Begin 1982 werd duidelijk dat de plannen 

definitief zouden worden verwezenlijkt en dat er een aanzienlijk stuk van het 

tuincomplex zou moeten gaan verdwijnen. 

 

Het bestuur van "Eigen Arbeid" nam het zekere voor het onzekere en samen met de 

gemeente Den Haag werd naarstig gezocht naar een alternatieve plaats waar de 

vereniging “Eigen Arbeid” zich kon gaan vestigen. En dat bleek zeer goed te lukken. 

Hemelsbreed een paar kilometer verder werd een prachtige plek gevonden, goed voor de 

aanleg van aanvankelijk zo’n 80 tuinen.  De locatie:  net in de gemeente Wassenaar in de 

weilanden (de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder) met een toegang nabij café / 

restaurant “De Landbouw” en de voormalige olie locatie van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) waar inmiddels de ja-knikkers al waren verdwenen. Medio april 

1984 werd het complex aldaar officieel in gebruik genomen en is sindsdien omgetoverd 

tot een prachtig tuincomplex van rond de 160 tuinen. 

 

Hoe het verder ging 

 

Nadat het merendeel van de leden van “Eigen Arbeid” was verhuist naar het nieuwe 

complex, bleef het oude complex en een aantal tuinders achter. Het complex bestond 

uit twee delen. Een “vast” gedeelte en een “tijdelijk” gedeelte. Voor het “vaste” 

gedeelte dreigde wat betreft de toekomst geen direct gevaar, maar voor de tuinders op 

het “tijdelijke” deel van het complex lag dit anders. Van deze tuinders waren er een 
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aantal die vanwege hun leeftijd geen energie meer konden opbrengen om nog te gaan 

verkassen naar Wassenaar. Voor anderen was de reden om te blijven “als die Verlengde 

Landscheidingsweg wordt doorgetrokken, dan blijft er voor ons misschien toch nog wel 

een plekje over”. 

 

De tuinders op Margarethaland / Isabellaland hebben vervolgens in mei 1984 een nieuwe 

vereniging opgericht met de toepasselijke naam "Volkstuindersvereniging Mariahoeve”. 

 

Jarenlang heerste er betrekkelijke rust voor de vereniging, maar het kritische moment 

kwam er dan uiteindelijk toch aan: in 1994 werd daadwerkelijk begonnen met de aanleg 

van de Noordelijke Randweg N14 (Norah). Een groot deel van het complex moest nu 

definitief gaan verdwijnen. Een triest moment voor de tuinders op het “tijdelijke” deel 

van het complex. 

 

Het toenmalige bestuur van vtv Mariahoeve liet zich echter niet ontmoedigen en zette 

alles op alles om toch nog te redden wat er te redden viel. 

 

Met de onmisbare steun van de Haagse 

Bond van Amateurtuinders verenigingen 

(toen nog de Haagse Bond van 

Volkstuindersverenigingen) en met de 

bijzonder welwillende opstelling van de 

gemeente en Rijkswaterstaat werd na 

intensief overleg een geweldig resultaat 

geboekt: ter compensatie van het gedeelte 

van het complex dat moest verdwijnen 

voor de aanleg van de N14, kreeg het 

weiland (De Landscheiding) tussen het 

vaste- en het tijdelijke deel een nieuwe bestemming: Volkstuinen! Hiermee kreeg het 

“tijdelijke” gedeelte ook de publiekrechtelijke “vaste status”. En dat werd keurig in een 

bestemmingsplan vastgelegd. Tenslotte kregen wij en overigens met ons alle overige bij 

de Haagse Bond aangesloten verenigingen toen een 25 jarig huurcontract van de 

gemeente aangeboden.  
 
Nadat de rust op het complex en binnen de vereniging was teruggekeerd werd na een 

korte, maar welverdiende, adempauze de draad weer opgepakt. 

Er was sprake van achterstallig onderhoud op, met name, het voormalige tijdelijke 

gedeelte van het complex. De opstallen waren er slecht aan toe en een aantal tuinen 

waren nog niet verhuurd nadat de activiteiten van de Sijtwendetunnel gereed waren.  

 

Nu de toekomst van het complex verzekerd was en er niet meer kon worden verscholen 

onder het motto “het is allemaal maar tijdelijk” werd het onderhoud van het complex 

voortvarend aangepakt.  

• De kantine (het “Praethuis”) en de winkel werden opgeknapt zodat deze voorlopig 

weer een aantal jaren mee konden.  
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• De leegstaande tuinen werden met succes verhuurklaar gemaakt en er werd hard 

gewerkt aan de verbetering van de uitstraling van het complex:  

� de entree, de bankjes, algemene beplanting en de omgeving van de Jeu de 

Boulesbaan werden opgeknapt.  

� De gemeente droeg o.a. zorg voor de vervanging van de beide bruggen en 

verbeteringen van diverse slootkanten.  

� Ook op het gebied van veiligheid werden er door de vereniging de nodige 

initiatieven genomen. Zo werd de opslag van de gasflessen stevig onder handen 

genomen evenals de veiligheidsvoorzieningen in de kantine.  

 

Verder werd er niet alleen veel aandacht besteed aan de verbeteringen van het 

complex, ook de papierwinkel kreeg de nodige aandacht: 

• In het kader van de Arbo-wetgeving werd een risico inventarisatie- en evaluatie 

(RI&E) evaluatie uitgevoerd waar we als vereniging voorlopig mee vooruit konden. Een 

uitvoerig document met Veiligheidsinstructies en noodprocedures werd 

samengesteld.   

• De verzekeringen werden onder de loep genomen waarbij met name werd gekeken 

naar de positie van de vrijwilligers binnen de vereniging.  

• Tot slot werden de statuten en reglementen aandachtig doorgenomen en, gelet op de 

toekomst, daar waar nodig aangepast en herzien. 

 

In 2009 bestond onze vereniging 25 jaar. En om dat jubileum niet ongemerkt voorbij te 

laten gaan is door de toenmalige recreatiecommissie een werkelijk fantastische 

feestavond georganiseerd in een van de zalen bij Van der Valk in Wassenaar. Tevens is 

er toen een jubileum verjaardagskalender uitgegeven, waarvan we hopen deze ooit nog 

eens digitaal beschikbaar te kunnen stellen. 

  

Eind 2009 nam onze vereniging deel aan het project "Tuinparken in de wereldstad aan 

Zee". Een project dat getrokken werd door de Haagse Bond en ondersteund door het 

AVVN. Het uiteindelijke doel van het project: "Tuincomplexen onvervangbaar en 

onmisbaar maken". Onze vereniging stelde hiervoor een bidbook samen. Het bidbook 

werd samen met die van de overige deelnemende Haagse tuinverenigingen bij monde van 

de voorzitter van de Haagse Bond, Peter Pieters, aangeboden aan Burgemeester Jozias 

van Aartsen en (voormalig) wethouder Sander Dekker. 

 

In 2010  startte onze vereniging met het project ter 

verkrijging van het "Nationaal Keurmerk Natuurlijk 

Tuinieren".  Een keurmerk dat het initiatief is van het 

AVVN in samenwerking met de vereniging voor 

veldbiologie KNNV, De Kleine Aarde en de vereniging 

voor natuur- en milieueducatie IVN.  Een groep 

vrijwilligers heeft zich ingezet om dit keurmerk te gaan 

behalen. En dat bleek enorm veel werk voor dit relatief 

kleine team. Het project verliep voor onze vereniging 

echter bijzonder goed. Op 1 september 2012 werd 
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namelijk onder grote belangstelling door wethouder Ingrid van Engelshoven het 

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren aan onze vereniging uitgereikt. Van de 

maximale te behalen score "4 stippen"  (gesymboliseerd door het aantal stippen op de 

rug van een lieveheersbeestje) verdienden wij "3 stippen".  En dat is hartstikke goed als 

men zich realiseert met hoe weinig vrijwilligers dit in zo'n korte tijd is gerealiseerd!  

 

Op 5 maart 2013 is, na de nodige voorbereidingen,  begonnen met de sloop van het oude 

verenigingsgebouw. Op 28 maart 2013 was het een spannende dag want toen werd met 

een enorme bouwkraan het nieuwe verenigingsgebouw op zijn plaats gezet. Een maand 

later hadden de vrijwilligers al een hoop werk 

verzet en 19 mei zat het meeste werk er zelfs 

al op! En dat ook nog eens allemaal binnen 

budget!  

 

Let wel, de vrijwilligers ("onze mannen en 

vrouwen") hebben werkelijk dagelijks van vroeg 

tot laat en met bloed, zweet en tranen gewerkt. 

Maar het resultaat mag er dan ook zijn: 

geweldig!  
 
Op 25 mei werd het nieuwe verenigingsgebouw officieel en vooral feestelijk geopend. 

Meer dan 70 belangstellenden genoten van al het nieuwe, de hapjes en drankjes en niet 

te vergeten het optreden van een heuse doedelzakkenband!  

 

Het bord met de nieuwe naam voor het 

verenigingsgebouw “Tuinpaviljoen” werd 

onthuld door onze steun en toeverlaat van de 

deelgemeente Haagse Hout, de heer Johan 

Vrijmoed. 
 

Het nieuwe verenigingsgebouw kon mede 

worden gerealiseerd dankzij de steun van 

• Gemeente Den Haag,  

• Aegon en  

• het Shell vrijwilligersfonds 
 

 

Nu in 2014, wordt hard gewerkt om in het 

kader van "Natuurlijk Tuinieren" de 

felbegeerde 4e stip te behalen. Zo wordt 

bijvoorbeeld het voormalige grasveld bij de 

Jeu de boulesbaan voorbereid om een zee van 

wilde bloemen te gaan worden, 

een deel is inmiddels voorzien van hout/takkenrillen en zijn er een aantal nieuwe 

boompjes geplant. Een enorme plantenbak is gemaakt van oude rijplaten en tijdens 

werkbeurten is hard gewerkt aan de bestrating en het opknappen van begroeiing. Zodra 
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de oude bestuurskamer is verdwenen zal vanuit ons Tuinpaviljoen een prachtige 

“doorkijk” mogelijk zijn naar dit gebied. 

 

En niet onbelangrijk:  

ook de vele wandelaars, fietsers en joggers zullen vanaf de dijk van de Noordelijke 

Randweg N14 straks een prachtig uitzicht hebben op dit nieuw ontwikkelde stukje 

natuurschoon. 

 
Meer informatie en foto's over:  

� Het bidbook "Tuinparken in de wereldstad aan zee", 

� Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren en 

� De realisatie van ons nieuwe verenigingsgebouw 

is te vinden op onze website www.vtvmariahoeve.nl 

 

Tot over 30 jaar! 
 

 

-0- 

 

 

Wat gebeurde er nog meer in 1984? 
 

 
De oprichting van onze volkstuindersvereniging was natuurlijk  

de belangrijkste gebeurtenis in 1984, maar wat  

gebeurde er zoal nog meer in dat jaar? 

 

 

• De Fiat Uno wordt uitgekozen als "De auto van het jaar" 

• Johan Kruijff neemt afscheid van Feyenoord in een wedstrijd tegen PEC Zwolle. 

(Feyenoord wint met 2-1) 

• Wesley Sneijder wordt geboren.  

• De Franse wielrenner Laurent Fignon wint voor de tweede keer de Ronde van 

Frankrijk en binnen vijf dagen weet de Italiaan Francesco Moser twee keer het 

werelduurrecord op de fiets te verbeteren. 

• Voor het eerst sinds maart 1984 zijn er meer dan 600.000 werklozen in Nederland.  

• Uit de troonrede 1984: "Ook bij de bescherming en de verbetering van ons milieu 

gaat de overheid tot de grens van haar financiële kunnen. Dat is noodzakelijk opdat 

meer mensen ook in de toekomst in een schoner milieu kunnen leven". 

• Danny de Munk scoort de hit "Ik voel me zo verdomd alleen". 

• Een 50 gulden munt wordt uitgegeven naar aanleiding van de 

herdenking van Willem van Oranje 1584 - 1984.  

• Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde 

Staten.  
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• De film "The Terminator" met Arnold Schwarzenegger komt uit.  

• Voor het eerst maken huisvaders kennis met ouderschapsverlof.  

• De cabaretier Frans Halsema, organist Feike Asma en komiek Tommy Cooper komen 

te overlijden en premier Indira Gandhi wordt door haar eigen lijfwachten vermoord. 

• In Zuid-Afrika mogen kleurlingen voor het eerst stemmen.  

• Het begrip "Yuppies" doet zijn intrede.  

• De Gereformeerde Gezindte schrijft in één van haar publicaties: "De volkstuinder 

heeft het voordeel dat hij tussen veel deelgenoten de eerste stappen in zijn 

gehuurde groentetuintje zet. Afkijken mag, als je eenmaal van school af bent. Voor 

je het weet ben je zelf een goede volkstuinder en dop je je eigen boontjes." 

(En 30 jaar later blijkt deze publicatie nog steeds actueel!) 

 

Tot slot de temperatuur op 22 mei 1984:  

Het was overdag 14,3 en `s nachts 7,8 graden! 

 

 

 

-0- 

 

Tekenbeet 
 

• De meeste teken komen voor in de maanden april, mei, juni en juli. 

• Er zijn zo'n 100.000 teken per m2. 

• Er is sprake van ruim één miljoen tekenbeten per jaar. 

• Ruim 20.000 maal is er sprake van een ziekte (ziekte van Lyme) besmetting. 

 

 

Dit lezende is het wellicht goed voor ons als "in-de-natuur-werkers" de informatie over 

het verwijderen van een teek op 

een rijtje te zetten. 

 

Een teek die al in de huid vastzit, moet zo snel mogelijk worden verwijderd, maar wel op 

een goede manier. De reden hiervoor is met name dat teken ziekteverwekkers bij zich 

kunnen dragen die de ziekte van Lyme veroorzaakt.  

 

Aanbevolen methode om teken te verwijderen 

Een teek kan  het beste worden verwijderd met een pincet met dunne uiteinden, of met 

een speciale tekenverwijderaar (bijv. tekentang/tekenpincet) van goede kwaliteit. Niet 

elke tekenverwijderaar werkt even goed, vooral kleine teken en volgezogen teken zijn 

vaak lastig te verwijderen. In alle gevallen moet de teek zo dicht mogelijk op de huid 

worden vastgepakt bij de kop van de teek, waarbij er niet in het achterlichaam van de 

teek mag worden geknepen. Er mag ook niet aan het achterlichaam worden getrokken, 

want dan kan de teek in tweeën scheuren. 
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Met een pincet met dunne uiteinden pak je de teek vanaf de zijkant beet, zoals op de 

afbeeldingen is te zien. Trek de teek voorzichtig recht uit de huid, in de lengterichting 

van de hypostoom, met langzaam toenemende kracht. Teken steken vaak een beetje 

scheef in de huid, dus niet loodrecht op de huid. Desinfecteer het bijtwondje na 

verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium, en was de handen goed, liefst 

met desinfecterende zeep. De pincet kan na gebruik in kokend water worden 

gedesinfecteerd of een tekenverwijderaar op een door de fabrikant aangegeven manier. 

 

Hoe sneller verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. In de eerste 24 uur is de 

kans op overdracht van ziekteverwekkers nog relatief klein, maar daarna neemt de kans 

snel toe. Niet alle teken zijn geïnfecteerd. In Nederland kwam uit het laatste 

tekenonderzoek dat gemiddeld 23,6% van de teken geïnfecteerd zijn met Borreliae, en 

teken kunnen ook drager zijn van andere ziekteverwekkers. 

Let op: 

• Alle methoden waarbij de teek wordt geïrriteerd, geven de kans dat de teek 

juist extra speeksel produceert of de maaginhoud opbraakt, waarin zich 

ziekteverwekkers zouden kunnen bevinden.  

• Met de vingers een teek weghalen of met een gewone brede pincet geeft ook een 

kans dat er in de teek wordt geknepen, en wordt dan ook afgeraden. 

• Het verwijderen van een teek met behulp van zeep lijkt makkelijker, maar wordt 

door het RIVM ontraden aangezien de teek hiermee wordt geïrriteerd.  

• Als de kop van de teek blijft zitten, dan kunnen zich daarin nog de 

speekselklieren bevinden, met mogelijk ziekteverwekkers. Er is dan nog steeds 

een potentieel risico op besmetting! Probeer het kopstuk daarom alsnog te 

verwijderen en als het niet lukt, raadpleeg dan een arts. 

 

 (Bron: lymenet, tekenradar, RIVM) 
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De AVN 
 

We kennen allemaal het AVVN, onze onvolprezen overkoepelende organisatie voor de 

volkstuinders in Nederland. Maar er bestaat ook een AVN, de Algemene Vereniging 

voor Natuurbescherming voor Den Haag en omgeving. En deze typisch Haagse 

natuurorganisatie willen we graag onder de aandacht brengen.              
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Speciale actie voor onze leden: 
 

De AVN heeft voor alle leden van 

onze vereniging een gratis 

exemplaar van hun kwartaalblad 

"Haagwinde" beschikbaar gesteld! 

Deze zijn te verkrijgen in ons 

"Tuinpaviljoen" 

 

De AVN stelt zich als volgt voor op hun site (www.avn.nl):  
 

"Den Haag heeft als enige grote stad in Nederland een eigen 

natuurbeschermingsorganisatie. De AVN, (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming 

voor 's-Gravenhage en omstreken) werd in 1926 opgericht. Het toenmalige 

gemeentebestuur van Den Haag had plannen om het duinterrein van Wapendal om te 

vormen tot stadsplantsoen. Dat was reden voor enkele natuurliefhebbers om een 

verzoek in te dienen om het overgebleven binnenduintje te beschermen. 
 

Eerste succes 

Om voor de gemeente ontvankelijk te zijn moesten de burgers zich verenigen. Reden om 

de AVN op te richten. 

Het verzoek werd ingewilligd en Wapendal bleef een bijzonder binnenduingebied, dat 

inmiddels Europese bescherming geniet en de Natura 2000-status heeft. 
 

Bescherming kwaliteit 

De AVN heeft in de afgelopen 8 decennia haar sporen op natuurbeschermingsgebied 

verdiend. De vereniging volgt alle ontwikkelingsplannen in de stad en is voortdurend in 

overleg met gemeente en andere overheden om de kwaliteit van het Haagse groen te 

beschermen en te verbeteren. 
 

Burgers voor groen 

Vele Haagse burgers hebben zich de afgelopen 85 jaar actief ingezet voor de 

organisatie. Bestuur en portefeuillehouders bestaan sinds de oprichting uit vrijwilligers 

die vanuit hun vakgebied of specialisme hun kwaliteiten beschikbaar stellen. 

Boomdeskundigen, biologen en geografen werken samen met organisatiedeskundigen en 

juristen. Het is die bundeling van competenties 

die de AVN tot een slagvaardig instrument 

binnen de natuurbescherming maakt. 
 

Vereniging 

De AVN is georganiseerd in een vereniging. Door 

de jaren heen zijn duizenden inwoners van Den 

Haag en omstreken lid geworden. Momenteel 

schommelt het ledental rond de 5000. 
 

Extra deskundigheid 

Bij zaken waar extra deskundigheid gewenst is, worden professionele specialisten op 

projectbasis ingehuurd. We ervaren dat deze deskundigen naast hun professionele 

opdracht vaak nog een extra steentje bijdragen ten behoeve van de doelstellingen van 

de AVN. De vereniging is hen daar zeer erkentelijk voor". 
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Kindervraag over vogelpoep 
 

"Waarom is vogelpoep wit en dat van mij bruin?"  

Ja, een kind kan soms vragen stellen dat je denkt............... 

 

Maar nu het antwoord: 

"Om gemakkelijk te kunnen vliegen is het voor vogels belangrijk dat hun gewicht zo laag 

mogelijk is. Om gewicht te sparen hebben vogels geen urineblaas. Als vogels poepen, 

bestaat dat uit een mengsel van poep èn plas. Omdat er meer plas (wit) dan poep (bruin) 

in de ontlasting zit is de ontlasting meestal licht van kleur".  
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Zijn bijen gevaarlijk? 
 

Over bijen bestaan nogal eens misverstanden.  

Onderstaande informatie is dan wellicht erg nuttig. 

 

Solitaire bijen hebben geen kolonie en honingvoorraden te verdedigen en hebben dus 

geen redenen om agressief te worden of om aan te vallen. Zij zullen zich slechts 

proberen te verdedigen wanneer ze geplet dreigen te worden. Neem je een bij tussen je 

vingers of trap je erop met een blote voet, dan zal de bij proberen te steken.  

 

Hommels vormen wel een kolonie, maar hebben 

hierin geen voedselvoorraden opgeslagen en 

zullen zich dus ook enkel verdedigen wanneer ze 

bedreigd worden door verplettering. Een 

hommelsteek kan pijnlijk zijn, maar is niet 

gevaarlijk.  

 

Honingbijen hebben én een kolonie én een 

honingvoorraad te verdedigen en kunnen dus wel 

aanvallen wanneer ze denken dat zij (of hun 

kolonie) bedreigd worden. Een steek van een 

honingbij is altijd pijnlijk en kan gevaarlijk zijn 

voor mensen met een bijenallergie. Ook bij mensen zonder allergie kan een reeks van 50 

of meer steken gevaarlijk zijn. Deze situatie doet zich gelukkig bijna nooit voor.  

 

Wespen, tot slot, kunnen vooral in de nazomer voor vervelende situaties zorgen. Op het 

einde van het wespenseizoen, omstreeks augustus, zal de wespenkoningin haar nest 

verlaten en valt de hele koloniestructuur uit elkaar. Werksterwespen zitten dan 

letterlijk en figuurlijk zonder werk en trekken erop uit om zoetigheden te gaan 

verzamelen. Hierdoor krijg je vaker lastige wespen over de vloer tijdens de 

nazomermaanden. Het zijn als het ware ‘hangwespen’ die zich vervelen. De meeste 
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Wist je dat de voortplanting van regenwormen  

ongelooflijk knap in elkaar zit? 
 
"Regenwormen zijn tweeslachtig maar kunnen niet hun eigen eitjes bevruchten. Ze hebben 

zowel een mannelijk als een vrouwelijk geslachtsorgaan. De testis en een opening vormen het 

mannelijk orgaan. Ovaria, eileiders en een opening vormen het vrouwelijke orgaan. Daarnaast 

hebben ze spermazakjes, waarin het sperma van de partner wordt opgevangen. De dauwpier 

copuleert boven de grond, andere soorten in de grond. Na de paring ontstaat pas na enige tijd, 

lang nadat de regenwormen uit elkaargegaan zijn, bij de zadels (clitellum) een slijmband. De 

regenworm schuift achteruitkruipend uit de slijmband, waarbij de eitjes en het sperma in de 

slijmband komen. Aan het eind van het lichaam sluit de slijmband en vormt zo een cocon. Na 

enkele weken komen hieruit de nieuwe wormpjes die nog enkele weken nodig hebben om 

volgroeid te raken". 

 (Bron: www.biologiepagina.nl) 

wespen steken trouwens zelden of nooit, behalve als ze zich in de buurt van hun nest 

bevinden. Sla ook niet naar wespen want dan voelen ze zich bedreigd en kunnen ze 

agressief worden. 

(Bron: Natuurpunt) 
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Regenwormen 
 

Ook wel eens meegemaakt, dat je tijdens het spitten per ongeluk 

een regenworm doormidden spit en dat de regenworm daarna 

"gewoon" verder kruipt? 

 

Een regenworm bestaat uit zgn. ringen. Met name aan de staartkant 

kan een worm wat ringen missen en die zullen zich ook weer 

herstellen. Dus als de worm verder kruip zijn er geen fatale delen geraakt. Maar als een 

regenworm helemaal door het midden wordt gespit dan zal de stumper dit niet 

overleven.  

 

Overigens moeten we erg blij zijn met de aanwezigheid van regenwormen in de tuin 

omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de vruchtbaarheid van de bodem: 

• Goed voor de afbraak van organisch materiaal. 

• Dood organisch materiaal wordt omgezet in, voor plantengroei zo belangrijke, humus. 

• De ontlasting van de regenworm bevat veel stikstof, fosfaat en kalium. 

• Door het gangenstelsel dat de regenworm maakt ontstaat er een mooi open 

bodemstructuur hetgeen goed is voor de waterafvoer en het toelaten van zuurstof. 

 

Wat zit de wereld van de regenworm toch prachtig in elkaar. 

Je zou bijna niet meer durven te spitten!  

 

-0- 
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Aardbeienmopje  
Een volkstuinder komt op de 

tuin met twee grote emmers 

koemest die hij had gehaald bij 

een boer uit de buurt. "Waar is 

dat voor?" vraagt zijn zoontje 

van zes. "Voor de aardbeien." 

zegt de man. Het zoontje staart 

hem aan en zegt: "Ik heb ze 

liever met slagroom, mag dat 

ook ... ?" 
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Courgette op z'n Frans 
 

Hier een recept om een courgette als voorgerecht op z'n Frans te bereiden. 

 

Nodig: 

1 in stukjes gesneden courgette, 1 ui ook in stukjes gesneden, 1 eetlepel olijfolie 

500 ml kippenbouillon of groentebouillon, 2 eetlepels pesto (groen) en 200 ml melk 

 

Bereiden: 

In de hete olie de courgette en ui zachtjes fruiten. Doe de bouillon en de pesto erbij en 

kook de courgette in 8 à 10 minuten zachtjes gaar. Pureer met een mixer de courgette 

met het vocht tot een gladde soep en doe de melk erdoor. Voeg tot slot peper en zout 

toe. 
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Komkommerrecept 
 

Lekker recept om op oosterse wijze een komkommer te bereiden.  

Extra lekker natuurlijk als het een komkommer is uit eigen tuin! 

 

Nodig: 

1 komkommer (uit eigen tuin) 

2 eetlepels grof gehakte geroosterde pinda's  

1 halve gehakte groene peper 

2 eetlepels citroensap 

1 eetlepel geraspte kokos 
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Bereiden: 

• Snij de komkommer in dunne reepjes 

• Verwijder de zaadjes uit de komkommer 

• Meng de gesneden reepjes komkommer met de pinda's, de gehakte peper en het 

citroensap. 

• Voeg naar behoefte wat zout en peper toe. 

• Verdeel het geheel over twee bordjes en bestrooi het met de geraspte kokos. 

 

 

Notulen ALV 12 april 2014 
 

Op zaterdag 12 april vond de (voorjaar) Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. 

Hieronder tref je de notulen aan van deze vergadering. Er waren diverse 

bijzonderheden en veranderingen te melden. Het is voor hen  

die verhinderd waren om bij de vergadering aanwezig te  

zijn, goed om deze notulen aandachtig door te nemen.  

 
Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 oktober 2013 
4. Jaarstukken 2013 door de Penningmeester 
5. Verslag Commissie van Onderzoek jaarstukken 2013 
6. Benoeming leden Commissie van Onderzoek 
7. Jaarverslag van het bestuur 
8. Jaarverslag Commissies (bouw/taxatie) 
9. Stand van zaken Natuurlijk Tuinieren 
10. Voorstel aanpassingen Reglementen 

10.a. Voorstel wijziging artikel 10 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
10.b. Voorstel wijziging artikel 10 lid 1 van het Tuinreglement 
10.c. Voorstel wijziging artikel 7 lid 1 van het Bouwreglement 

11. Benoeming bestuursleden 
11.a. Secretaris: Ineke van der Vlis-Kloeth 
11.b. Commissaris: Rob van der Vlis 
11.c. Tweede Penningmeester: Sigmar van der Vlis 

Rondvraag en sluiting 
 
1. OPENING 
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Oldenbroek, Vingerling, Split, 
Bovenkerk en Lysen. 
Er zijn 31 leden aanwezig en er zijn 3 machtigingen afgegeven. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
De voorzitter verwijst naar Plantaardig. Bert Blom heeft het stokje van Ilse Bijstra 
overgenomen. Hij bedankt Ilse voor het werk van het afgelopen jaar. Ook bedankt hij Bert, 
het eerste blad onder zijn redactie ziet er weer schitterend uit. 
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Tevens laat hij weten dat vanaf heden het blad uitsluitend digitaal aan de leden wordt 
verzonden. Zij die graag een gedrukt exemplaar willen hebben kunnen dit ophalen in het 
Tuinpaviljoen. In het digitale tijdperk is dit een logisch gevolg Ook wordt een belangrijke 
besparing op de steeds stijgende verzendkosten bereikt. 
 

Na deze vergadering zullen alle aanwezigen een brief van het bestuur meekrijgen. Deze brief 
gaat over het probleem dat er steeds minder leden beschikbaar zijn voor de werkbeurten. Dit 
komt onder meer door artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement, waarin leden die de 70-
jarige leeftijd bereiken zijn vrijgesteld. Het bestuur vraagt de leden hierover na te denken en 
het voorstel te bestuderen. In de najaarsvergadering zal dan het voorstel tot aanpassing van 
artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement ter goedkeuring op de agenda worden 
geplaatst. 
 

3. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 OKTOBER 
2013 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. JAARSTUKKEN 2013 
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken. Hij geeft onder meer de vernieuwde 
presentatie aan die hij samen met de te benoemen 2de penningmeester heeft gemaakt. De 
winkel heeft meer winst behaald ten opzichte van 2012. Bert Blom vraagt hoe 2014 eruit gaat 
zien. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat het pas half april is. De verwachting is 
echter dat het niet veel zal afwijken van vorig jaar. 
 

5. VERSLAG COMMISSIE VAN ONDERZOEK JAARSTUKKEN 2013 
Bram Franken en An Stoks geven aan dat zij de hoofdboekhouding van de vereniging over 
2013, inclusief de tuinwinkel en kantine hebben ingezien. Na het nemen van enkele 
steekproeven hebben zij geconstateerd dat de boekhouding zorgvuldig is bijgehouden en er 
geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 
Zij verzoeken de leden de penningmeester te bedanken en het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid in 2013. 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen en applaus aangenomen. 
 

6. BENOEMING LEDEN COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
Bram Franken en An Stoks laten weten dat ook dit jaar weer beschikbaar zijn voor deze 
commissie. Hun aanbod wordt in dank aanvaard. 
De voorzitter deelt mede dat Pascal Schuit zich beschikbaar heeft gesteld als reservelid. 
Mocht Bram of An geen gelegenheid meer hebben, is hij bereid deze functie in te vullen. 
 

7. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 
De voorzitter vermeldt ten overvloede dat het verslag slechts een halfjaar betreft. In het 
vervolg is het jaarverslag gelijk aan het boekjaar.  
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

8. JAARVERSLAG COMMISSIES (BOUW/TAXATIE) 
Ook dit verslag betreft slechts een halfjaar en wordt door de vergadering goedgekeurd. 
De voorzitter deelt nog mede dat in het vervolg bij opzegging de beplanting pas zal worden 
getaxeerd als er een nieuwe huurder is. Tussen het moment van opzeggen en het verhuren van 
de tuin kan de beplanting ernstig in kwaliteit teruglopen door het niet onderhouden van deze 
beplanting.  
 

9. STAND VAN ZAKEN NATUURLIJK TUINIEREN 



Plantaardig zomer 2014 20 

Ed Split laat weten dat men druk bezig is door allerlei aanpassingen en uitbreidingen op het 
complex de vierde stip te behalen, de maximale waardering voor het natuurlijk tuinieren. Hij 
en zijn team hebben onder andere een egelburcht en een grote bloembak gebouwd bij de Jeu 
de Boules baan, het eilandje voor de watervogels is opnieuw neergelegd, veel nieuwe planten 
en bomen geplaatst, eigenlijk teveel om op te noemen. 
Daarnaast is de vereniging bezig om, onder de bezielende leiding van Bert Blom, de sloten 
rond het complex weer aan te laten sluiten op het water aan de overzijde van de 
Landscheidingsweg. Uit ecologisch oogpunt een noodzakelijk gegeven. Het is een uitermate 
moeilijke kwestie. Bert laat weten dat er vijf overheidsinstanties bij betrokken zijn en dat 
geeft al aan hoe moeilijk het ligt. 
 

10. VOORSTEL AANPASSING REGLEMENTEN 
10.a. Voorstel tot wijziging artikel 10 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
Op verzoek van de leden geeft Mijnhart Johannes een toelichting. 
Na deze toelichting wordt deze wijziging met algemene stemmen aangenomen. 
10.b. Voorstel tot wijziging artikel 10 lid 1 van het Tuinreglement 
Deze wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen. 
An Stoks vraag of zij nu haar afscheiding moet afbreken. Dit is natuurlijk niet het geval. Met 
een bestaande situatie wordt rekening gehouden (zie artikel 39 van het Huishoudelijk 
Reglement). 
10.c. Voorstel tot wijziging artikel 7 lid 1 van het Bouwreglement 
An Stoks vraag waarom deze wijziging. Ed Split legt uit dat in het verleden op tuin 26 wel 
toestemming is verleend voor de afmeting van 3x4m door de gemeente Den Haag. De 
gemeente Voorburg-Leidschendam hanteerde een maximale afmeting van 2x4m. 
Een van de leden wilde de kas van tuin 26 overnemen en heeft een verzoek ingediend bij de 
gemeente Voorburg-Leidschendam voor het plaatsen van een kas van 3x4m. Hiervoor heeft 
hij vergunning gekregen. Nu beide gemeenten op dezelfde lijn zitten, stelt het bestuur voor 
afmeting in artikel 7 lid 1 te wijzingen in 3x4m. 
Deze wijziging wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

11. BENOEMING BESTUURSLEDEN 
De voorzitter geeft aan dat in de vorige ALV de leden positief reageerden op het aanbod van 
Rob en Ineke van der Vlis om respectievelijk Commissaris en Secretaris te worden. Inmiddels 
fungeren zij als zodanig, maar ze dienen officieel benoemd te worden door de vergadering. 
11.a. Secretaris: Ineke van der Vlis-Kloeth 
11.b. Commissaris: Rob van der Vlis 
11.c. Tweede penningmeester: Sigmar van der Vlis 
De leden gaan unaniem akkoord met deze benoemingen. 
 

12. RONDVRAAG EN SLUITING 
Bert Blom vraag het bestuur of de jaarlijkse traditie (in verband met de bouw van het 
tuinpaviljoen de laatste twee jaar overgeslagen) voor de bloemetjesdag weer in ere te 
herstellen. De voorzitter zal contact opnemen met het bejaardenhuis om te zien of er nog 
interesse is. 
Richard Hilgeman vraagt of er nog criteria zijn voor het laten installeren van zonnepanelen, 
zoals die er zijn voor windmolens. Hem wordt geadviseerd een schriftelijk verzoek in te 
dienen bij het bestuur. 
Cora Engelhardt vraagt of het bestuur opnieuw wil onderzoeken of er elektriciteit op het 
complex kan worden aangelegd. In het verleden is dit afgedaan als te duur. Zij wil graag 
weten wat nu de kosten zijn, waarna de leden zich kunnen uitspreken. 
De voorzitter zegt toe dat dit gaat worden uitgezocht. 
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Op 22 mei 2014 bestaat de vereniging dertig jaar. Het bestuur wil deze dag niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Op 24 mei 2014 zal het tuinpaviljoen geopend zijn voor een gezellig 
samenzijn, waarbij de aanwezige leden een bon wordt uitgereikt van € 5,00 te besteden in het 
tuinpaviljoen. 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezige 
leden voor hun komst. 
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Brief aan de leden 
 
Aan de leden van vtv Mariahoeve     Den Haag, April 2014
           

 
Betreft: Aanpassing leeftijdsgrens tuinbeurten 

 
Geachte leden, 
 
Binnen het bestuur van onze vereniging is uitgebreid gesproken over de werkbeurten die wij 
als leden vijf maal per jaar moeten verrichten.  
Voornamelijk over artikel 4 lid 3 van het huishoudelijk reglement, waarin leden vanaf hun 
70ste zijn vrijgesteld van werkbeurten. Wij hebben van andere tuinverenigingen gehoord dat 
op dit moment ook daar de leeftijdsgrens ter discussie staat, waarbij wordt gedacht aan een 
geleidelijke tot rigoureuze afschaffing van de leeftijdsgrens. Het bestuur van de VTVM is van 
mening dat een geleidelijke verhoging van de grens de voorkeur geniet. 
In een tijd dat mensen ouder worden en gezonder blijven (denk hierbij ook aan de verhoging 
van de AOW leeftijdsgrens) zijn wij van mening dat dit ook consequenties moet hebben voor 
de leeftijdsgrens van de werkbeurten. 
Van het huidige ledenbestand van 78 leden doen er 52 actief mee aan de werkbeurten. De 
komende vijf jaren vallen er in verband met het bereiken van de 70-jarige leeftijdsgrens 9 
leden af, zodat in 2019 nog 55% van de leden werkbeurten uitvoeren. 
Daarom verzoeken u hierover na te denken, zodat u in de volgende ALV uw mening kunt 
geven over het verhogen van de leeftijdsgrens met 1 jaar per jaar naar 75 jaar gedurende de 
komende vijf jaren, waardoor in 2019 de maximale leeftijd 75 jaar is. 
Wij vertrouwen erop dat door deze verhoging de problemen met te weinig deelnemers voor de 
werkbeurten wordt voorkomen. Het spreekt vanzelf dat zij die daartoe niet in staat zijn 
worden ontzien en dat zij die na hun 75ste jaar nog in staat zijn deze werkbeurten uit te voeren, 
met waardering worden verwelkomd. 
 
Met collegiale tuingroet, 
 
Bestuur VTV Mariahoeve 
Postbus 91411 - Isabellaland 2320-A 
2509 EA Den Haag - 2591 CZ Den Haag 
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Het meten van de hoogte van een boom 
 

Er zijn verschillende manieren om de hoogte van een boom te meten.  

Eén van de manieren is de zgn. "neuskruis" methode. 

 

De hoogte van een boom is 

eenvoudig te meten met een 

neuskruis: maak twee even lange 

stokjes die als een hoofdletter 

‘T’ aan elkaar vast. Hou het 

neuskruis met de horizontale 

stok tegen je neus. Kijk naar de 

boom die je wilt meten en loop 

achteruit, totdat de boom even 

lang lijkt als de verticale stok van 

het neuskruis. De afstand die je 

dan van de boom afstaat, is gelijk 

aan de hoogte van de boom. 

En wil het niet lukken: dan (veilig) 

de boom in klimmen, touw met 

iets zwaars eraan laten zakken tot aan de grond en daarna op de grond het touw 

uitleggen en opmeten.  

 

Dan is er nog de vraag waarom je de hoogte van een boom zou willen weten. Het kan 

zijn uit oogpunt van nieuwsgierigheid, of je hebt plannen om de boom "om te halen".  

Nou, gaat het om het omhalen van een boom op je tuin, lees dan eerst aandachtig 

onze verenigingsbrochure "Bomen op de tuin" en overleg vooral eerst met het 

bestuur.  

 

-0- 

Veilig op de ladder 
 

Geregeld gebruiken we op de tuin een ladder. Om de goten van het huisje schoon te 

maken, de dakbedekking te repareren of een tak van een boom te zagen. 

Maar met ladders gebeuren veel ongelukken. 

 

Belangrijk zijn met name drie punten:  

1. De kwaliteit van de ladder 

2. De ondergrond waarop de ladder wordt opgesteld 

3. De zgn. "hellingshoek" van de ladder. 

 

1. De kwaliteit van de ladder 

Laten we eerlijk zijn, we hebben bijna nooit een nieuwe ladder op onze tuin, maar een 

oudje waarvan we denken "nou die kan nog wel even mee". Kijk in ieder geval eens serieus 



Plantaardig zomer 2014 23 

naar die ladder of deze echt geen gebreken vertoont. Verroeste metalen sporten of 

verrotte en/of gebarsten houten sporten, etc. 

(En dit geldt natuurlijk ook voor de huishoudtrapjes) 

 

2. De ondergrond waarop de ladder wordt opgesteld 

Veel ongevallen gebeuren doordat een ladder wegglijdt op een gladde ondergrond of 

(schuin) wegzakt in een zachte ondergrond. Zorg dus dat je ladder aan de onderzijde 

een antislip voorziening heeft als er sprake is van een gladde ondergrond en neem 

maatregelen om schuin wegzakken te voorkomen. 

(En een hulpje die onderaan de ladder staat om deze tegen te houden als die wegglijdt 

of schuin wegzakt? Nou, dat hulpje moet wel hééél erg sterk zijn om die vallende ladder 

tegen te houden met de enorme hefboomwerking van de persoon boven op de ladder. 

Typisch zo'n geval van "schijnveiligheid") 

 

3. De hellingshoek van de ladder 

Altijd even lastig in te schatten: staat de ladder te recht op of staat de ladder teveel 

onderuit? De ladder moet onder een hoek van 75 graden staan. Maar ja, wat is nou 75 

graden? En laat daar nou een mooi hulpmiddeltje voor zijn: 

 

1. Zet de ladder schuin tegen de plaats waar de ladder moet komen te staan. 

2. Ga met de voeten tegen de onderzijde van de ladder staan. 

3. Sta goed rechtop en strek je armen recht (horizontaal) vooruit naar de ladder. 

 

• Kan je de ladder niet aanraken zonder naar voren te buigen, dan staat de ladder te 

ver onderuit. 

• Kan je de ladder wel aanraken maar moet je de armen daarvoor buigen, dan staat de 

ladder te rechtop. 

 

 

 

 

 

 

De afbeelding hiernaast geeft de 

juiste stand van de ladder aan 

 

 

 

 

 

 

 

Dus nog even samenvattend: 

Voeten tegen de onderzijde van de ladder, armen recht vooruit om de ladder te kunnen 

aanraken en het resultaat is: 75 graden 
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Tip: 

Doe wat gewone azijn op een 

watje en wrijf over de plek 

waar je last hebt van een 

muggenbeet of prikkels van 

een brandnetel 

 

Goed om te weten: 

 

Als privé persoon ben je niet verplicht te voldoen aan de ARBO voorschriften.  

(Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. red.) 

 

Voer je echter werkzaamheden uit ten behoeve van de vereniging (vrijwilligerswerk of 

werkbeurten) dan is de ARBO wetgeving grotendeels ook voor een tuinvereniging 

(vrijwilligersorganisatie) van toepassing.  

Alle voor onze vereniging relevante voorschriften zijn te lezen in het document 

"Veiligheidsbeleid vtv Mariahoeve". Het volledige document is beschikbaar in de 

bestuurskamer. Een uittreksel ligt ter inzage in het werkhok. 

 

-0- 

 

Schoonmaakazijn 
 

Groene aanslag op tegels, houten schuttingen en vlonders of kunststof tuinmeubilair op 

je tuin ontstaan als er sprake is van te weinig UV straling (zonlicht). Dus vooral in de 

maanden met weinig zonlicht en op schaduwplekken in de tuin. Er zijn allerlei  

producten in de handel om groene aanslag te verwijderen, maar deze zijn  

niet allemaal even milieuvriendelijk en ook nog eens vrij prijzig. Een  

goed, goedkoop (ca. € 0,50 per liter) en biologisch afbreekbaar  

alternatief is ouderwetse schoonmaakazijn. 

 

Hoe gebruik je schoonmaakazijn? 

 

Onverdund tegen groene aanslag 

• Voor kleine oppervlakten kan je een plantenspuit vullen met schoonmaakazijn. Spray 

de met groene aanslag vervuilde oppervlakten in en laat het 1 tot hooguit 2 dagen 

inwerken. Hierna zo nodig nog even met water naspoelen. 

• Voor grotere oppervlakten kan je het beste een emmer met schoonmaakazijn vullen 

en het schoonmaakazijn met een bezem of schrobber over de oppervlakte verdelen.  

• De werkzaamheden kunnen het beste worden uitgevoerd als het droog en zonnig 

weer is. 

 

Het verschil tussen "gewone" azijn en "schoonmaakazijn" zit hem eigenlijk in de 

concentratie (zuurgraad). In gele azijn wordt ook wat kleurstof toegevoegd om het een 

aantrekkelijk kleurtje te geven. 
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Kort nieuws 

 

 

 

(Tekening Piet van Steijn) 

Vreemde vogel op het tuincomplex gespot 

In de boom bij An Stoks, waar vorig jaar de twee ransuilen zijn geboren, bleek het oude 

nest te zijn verdwenen. Ons bestuurslid Jan Stam is half maart in de boom geklommen 

en heeft eigenhandig een nieuw nest gemaakt voor de ransuilen, want we hopen allemaal 

dat de ransuilen dit jaar weer terugkomen. De dieren op ons tuincomplex zullen wel 

gedacht hebben “wat is dat voor vreemde vogel?” 

Verder is iedere vergelijking tussen Jan Stam en een ransuil zoals een kromme snavel of 

pluimoren ver te zoeken. We zijn benieuwd of de ransuilen het nest zullen accepteren! 

 

Ongelooflijk, maar waar 

Van tijd tot tijd zijn er toch weer tuinleden die hun (grof)afval deponeren bij de 

kruiwagens of bij het mededelingenbord.  En dat afval gaat echt niet vanzelf weg. Willen 

we dat ons tuincomplex, waar we toch allemaal trots op zijn, netjes blijft zal er toch 

weer een vrijwilliger in actie moeten komen om dit afval in zijn vrije tijd met een 

aanhanger af te voeren naar het grofvuildepot.  Het ene tuinlid laat dus zijn rommel 

opruimen door een ander tuinlid. Ongelooflijk toch? 

 

Zwaar tillen 

Wist je dat een zak aarde van 40 liter al gauw zo'n 18 kilo weegt? Spaar je rug: houd 

met tillen je rug recht en til "vanuit je benen". In het herfstnummer van Plantaardig zal 

een artikel verschijnen met meer tips over het tillen van zware lasten.  

 

"Melk en Honing" en "Maarten Moestuin" 

Op moment van dit schrijven waren twee TV programma's op Nederland 2 net begonnen. 

Hopelijk heb je ze niet gemist of komen er nog wat afleveringen:  "Melk en Honing" over 

duurzaam genieten en "Maartens Moestuin" van schrijver Maarten 't Hart. 

 

Mieke van der Kaaij en Adriana Oele 

De dames hebben de borders nabij de Jeu de 

boulesbaan werkelijk weer prachtig zomerklaar 

gemaakt! 

 

Kringloop / hergebruik 

In onze winkel zijn niet alleen tuinmaterialen 

verkrijgbaar zijn maar ook andere nuttige 

materialen. Te denken aan bv. PVC pijpen voor riool 

en hemelwaterafvoer met bijhorende bochten en sokkels. Maar ook nieuwe en gebruikte 

tegels van verschillende maten of koperen fittingen. Dus als je iets op je tuin wilt gaan 

doen; eerst even in de winkel snuffelen. Zo kan je vele euro's besparen! (en het is 

natuurlijk gunstig voor onze verenigingskas) 
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Werkzaamheden op ons complex 

In het vorige nummer van Plantaardig stond een lijst met werkzaamheden die nog 

gedaan moesten worden. Het lijstje is inmiddels iets korter geworden:  

• de bestrating bij de ingang van ons complex is opnieuw opgehoogd. Mogelijk dat er in 

de toekomst toch wat extra maatregelen moeten worden genomen aangezien de 

zware palletwagen van het bedrijf dat onze zakken aarde levert de bestrating blijft 

wegdrukken.  

• de afvalbakken zijn voorzien van deksels waardoor de meeuwen de inhoud nu hopelijk 

met rust laten. 

• de winkel heeft een grootscheepse opruiming achter de rug. 

 

En meer: 

• De voorbereidingen voor de realisatie van een kruidentuin in de tuin van de 

(voormalige) bestuurskamer zijn gestart.  

• Het grasveld van de Jeu de Boulesbaan begint een hele  metamorfose te ondergaan. 

• De Jeu de Boulesbaan heeft een nieuwe "vulling". 

• Met behulp van een bootje is door Jan, Ed en Rob een nieuw floating island (drijvend 

eiland) aangebracht in de grote watergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote voorstanders van volkstuinen 

Eind vorig jaar werd al bekend dat met ingang van 27 maart 2014 burgemeester Jozias 

van Aartsen herbenoemd is voor een periode van 6 jaar. Vervolgens werden op 19 maart 

dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Na een zenuwslopende 

verkiezingsstrijd kwam de partij van Ingrid van Engelshoven (D66) in Den Haag als 

grootste partij uit de strijd. En laten nou zowel Ingrid van Engelshoven als Jozias van 

Aartsen beiden grote voorstanders zijn van volkstuinen! 

 

Michelin ster 

Er gaan geruchten de ronde dat de kwaliteitsproducten die in 

onze kantine het Tuinpaviljoen geserveerd worden, goed zijn 

voor minimaal een Michelin ster. Overtuig jezelf! 

 

 

-0- 
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Puzzelen, passen en meten 
 

Raad de woorden zoals omschreven. Zet de  woorden in één van de horizontale regels. 

Als de woorden goed zijn geraden en op de juiste regel zijn ingevuld ontstaat er 

verticaal een zin van vier woorden. Om het niet al te moeilijk te maken zijn er  

al enkele letters van de te raden woorden op de juiste plek gezet. De  

oplossing zie je in de komende herfst uitgave van Plantaardig. 
 

 

In willekeurige volgorde: 

• Zo een groeit aan een plantje en is vooral met slagroom erg smakelijk 

• Door dit te maken kom je mooi van je oude takken af en is nog nuttig ook 

• Mensen die geen bloemen verbouwen maar gezond eten 

• Gele voorjaarbloeiers 

• Vliegen door onze tuinen en hebben de prachtigste kleuren 

• Deze bloem is veel in de Keukenhof te zien maar ook op onze tuinen 

• Dit gevlochten voorwerp gebruikte een imker vroeger  

• Een boom kan dit niet laten verbinden in het ziekenhuis 

• Scherp puntje aan een bekende struik 

• Ander woord voor worteltjes 

• Deze groente kan bitter smaken 

• Prikkend onkruid 

• Deze vrucht smaakt erg lekker op bijvoorbeeld brood of in de sla 
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Tuintips 
 

 

Raapsteeltjes 

Als je in het begin van het jaar raapsteeltjes hebt gezaaid, is het nu tijd voor een 

lekker recept:  

Verwijder de wortels en (harde) stelen van plm. 800 gr raapsteeltjes (goed voor 4 

personen) en was de blaadjes. Snij de raapsteeltjes in stukken (een beetje grof) en 

breng het aan de kook met "aanhangend water". Voeg zo nodig wat water bij. Laat de 

raapsteeltjes slinken, roer ze wat om en laat ze in zo'n 10 minuutjes gaar worden. Giet 

eventueel nog wat af. Voeg wat boter, zout en wat aangemengde meel of maizena toe en 

rond het geheel tot slot af met nootmuskaat. 

 

Meten van de juiste zuurgraad 

Bij de meeste tuincentra zijn testkits verkrijgbaar waarmee je de zuurgraad van de 

grond kunt meten. De juiste zuurgraad zorgt ervoor dat essentiële voedingsstoffen 

door de plantenwortels kunnen worden opgenomen. De meeste kruiden vragen om een 

neutrale zuurgraad. De pH waarde is dan 7. 

 

Wedstrijd 

Als onkruid een wedstrijdje houdt met kruiden dan is de kans heel groot dat het onkruid 

wint. Hierdoor komt de voeding bij de verkeerde plant terecht. Dus op de knietjes en 

wieden maar! 

 

Mieren 

Mieren gebruiken geursporen om elkaar de weg te wijzen naar voedsel. Als de 

geursporen worden verstoord door een andere (sterkere of irritante) geur dan raken ze 

gedesoriënteerd en zullen ze veelal verdwijnen. 

Van de geuren van peper, knoflook, uien, koffiedik of koperen munten schijnen mieren te 

verdwijnen. Of het echt werkt? Daar zijn de meningen over verdeeld.  

 

Typisch werk voor juni 

Van narcissen, tulpen en krokussen kunnen de oude bladeren worden afgeknipt. 

Bollen (of zijn het knollen?) van fresia's, gladiolen of dahlia's kunnen nog de grond in. 

De zgn. voorjaarbloeiers, zoals narcissen en hyacinten, kunnen worden "gescheurd" en 

gaan volgend jaar hopelijk weer bloeien. 

 

Onderhoud aan het gazon 

Tenminste eenmaal per week, maar beter nog, twee maal per week het gras maaien. Het 

gras wordt hierdoor gezonder, want hoe minder je per maaibeurt van het gras af hoeft 

te snijden hoe beter het voor het gras is. 

Maar is het héél erg warm dan is het beter om toch wat minder te maaien en het gras 

iets langer te houden zodat het vocht in de grond beter wordt vastgehouden en minder 

snel verdampt, waardoor de kans op verschoeide bruine plekken minder wordt. 
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Uitgebloeide struiken 

Uitgebloeide struiken zoals jasmijn, seringen of forsythia kunnen worden gesnoeid. 

Verjong de struiken door wat van de oude takken zo laag mogelijk af te knippen. En wat 

extra bemesting kan natuurlijk nooit kwaad. 

 

Onderhoud aan hagen 

Volgens oude traditie moet je hagen, zoals buxus, vóór 21 juni (de langste dag) snoeien. 

Ga je later snoeien dan wordt de kans op de groei van nieuwe scheuten steeds minder. 
 

Anemonen tip 

Als je in het begin van de zomer anemonen plant zullen deze in de herfst gaan bloeien. 

Natuurlijk leuk als de andere planten in je tuin dan al zijn uitgebloeid.  

Fabel of echt waar: de kans dat de knol van een anemoon vlug uitloopt vergroot je door 

de knol een nacht te laten weken in water.  

 

Het snoeien van lavendel 

Zodra de lavendel is uitgebloeid kan je de plant tot zo'n 1/3 terugsnoeien. De kans op 

het maken van nieuwe zaden wordt hierdoor vergroot. 

 

Hoe zat het ook alweer met rozen? 

Om een goede doorgroei te bevorderen moet je in ieder geval altijd de uitgebloeide 

bloemen verwijderen. Snoeien doe je als volgt: de zijscheut waaraan bloemen hebben 

gezeten terugsnoeien tot één of hooguit twee knoppen van de hoofdstengel. 

Om nieuwe scheuten de kans te geven kan je hele oude stengels tot aan de grond toe 

afknippen. 

 

Wist je dat 

Planten met zilver- of grijs gekleurde bladeren erg goed tegen warmte kunnen? Ze 

hebben dus hun eigen tropenhelm. 

 

Kennis en ervaring van onze tuinleden 

Graag horen we van onze eigen tuinleden hun eigen seizoengebonden tuintips.  

Mail naar: redactie@vtvmariahoeve.nl of doe je tuintip in de brievenbus bij de winkel. 

 

Te heet op de tuin? 

Kan je niet goed tegen erge hitte en vind je het zelfs in de schaduw nog te heet? Maak 

dan eens een uitstapje naar het bos. In een bos kan het wel 15 graden koeler zijn dan op 

de tuin. En in het bos doe je soms weer leuke ideeën op voor je tuin. 

 

Hondsdraf en weegbree 

In het artikel over schoonmaakazijn werd gesproken over een plek waar je bent geprikt 

door een brandnetel in te smeren met azijn. Maar door de gevoelige plek in te smeren 

met een papje van "weegbree" of "hondsdraf" wordt hetzelfde resultaat geboekt. 

-0- 
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Werkbeurtenrooster 2014 
Versie: mei 2014 

 

Ploeg 1  Ed Split Ploeg 2  Jan Stam  Ploeg 3  Rob van der Vlis 

Data:  22/3   10/05   

14/06   19/07   13/09 

Data: 29/03   03/05      

30/08   11/10   22/11   

Data: 05/04  17/05   

05/07   18/10   15/11    

Tuinnummer/Naam                                                                            Tuinnummer/Naam                     Tuinnummer/Naam                                                      

7  Mw. M. Lopez 1  Mw. M. Oldenbroek  15 Dhr. R. v Min 

12 Dhr. R.  Ramcharan 2 Dhr.  H. Nefs 16 Dhr. A. Miggels 

31 Dhr. C. Smoorenburg 11 Dhr. J. Nieuwenburg 23 Dhr. R. Hilgeman 

33 Mw. M. van der Esch 18 Mw. A. Oele 26 Mw. P. Uitermark 

38 Mw. J. Split 25 Dhr J. Kop 28 Mw. S. Meershoek 

55 Mw. G. Vingerling  40 Mw M. Bovenkerk 36 Dhr. M. Tyler 

69 Dhr. K. Krul 53 Dhr. G Boedhoe 63 Mw. N. Garcia 

81 Mw. W. Peters 80 Dhr A. van der Waals  

   

Ploeg 4  Ed Split Ploeg 5  Jan Stam     Ploeg 6  Rob van der Vlis 

Data: 12/04   24/05 

28/06   20/09   25/10 

Data: 19/04   31/05 

02/08   27/09   01/11          

Data: 26/04   07/06 

16/08    04/10    8/11         

Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam 

9  Dhr. J. Sol 8  Dhr. H. Persad 5  Mw. I. Bijstra 

17 Mw. A. Leeuwens 21 Mw. M. Meijs 29 Dhr. B. Siebelink  

19 Dhr. J. Sahtie 42 Mw. D. Korving 37 Dhr. I. Fawzi 

58 Mw. R. Khoesial 47 Dhr. R. van der Ende 45 Dhr. R. Sewpersad 

61 Mw. D. Saunders 50 Mw. A. Stoks 60 Dhr. R.van de Ven 

62 Dhr. P. van Steijn 59 Mw. R. Velthuysen 67 Dhr. M.Kluiters 

74 Dhr. U. Teunis 66 Dhr. M. Bulut 73 Mw. K. Boting 

75 Mw. M. Vreeken 71 Dhr. M. Gnocchi 77 Mw. L. Huijbregts 

76 Dhr. P. Schuit 82 Dhr. R. Somasundram 79 Mw. L. Buijsman 

 

We verzamelen om 9.45 uur bij het werkhok. Aanvang van de werkbeurten is 10 uur. Einde 

werkbeurten is 12 uur. Na afloop koffie- thee drinken en aftekenen van het werkboek.  

 

Gaarne afmelden uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail of telefoon. 

Mocht uw commissaris niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich ook bij één van de andere 

commissarissen afmelden. Als u  zonder bericht niet verschijnt op uw werkbeurt zijn wij 

genoodzaakt € 25,= administratiekosten in rekening te brengen en een inhaaldatum wordt dan 

door het bestuur bepaald. 

 

Ed Split               mobiel     06-51678566   e-mail: esplit@ziggo.nl 

Jan Stam             mobiel     06-13605920   e-mail: janstam54@gmail.com  

Rob van der Vlis   mobiel     06- 40219621   e-mail: rjm@vandervlis.eu 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 
 

 

Uitgave: 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

Herfstnummer 

(september - november) 

 

 

 

Uiterlijk 15 augustus 

 

 

1e week september 

 

Winternummer 

(december-februari) 

 

 

 

Uiterlijk 15 november 

 

 

1e week december 

 

Lentenummer 

(maart - mei) 

 

 

 

Uiterlijk 15 februari 

 

 

1e week maart 

 

Zomernummer 

(juni - augustus) 

 

 

 

Uiterlijk 15 mei 

 

 

1e week juni 

 

 

 

Ja, ik word donateur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve. 

 

Naam dhr/mevr .…………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

Straat .………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode …………………… woonplaats .…………………………………………………………………………………………. 

 

E-mailadres……………………………………………………………….. tel.nr. …………………………………………………… 

 

Ik ondersteun de vereniging met € ……….. per jaar (minimaal € 12,50). 

 

 

Handtekening …………………………………..………………….. 

 

U kunt dit formulier opsturen naar VTV Mariahoeve, Postbus 91411, 2509 EA Den Haag 

en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op NL05INGB0005004839. 

 

Als donateur ontvangt u ons verenigingsblad “Plantaardig” en bent u van harte welkom 

bij onze verenigingsactiviteiten. 
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Al sinds 1970 hét bedrijf voor Den Haag  en omstreken voor al uw problemen en vragen 

rondom elektrotechniek, inbraakbeveiliging, telefoon, data / 
netwerk, brandmeldinstallaties, camera installaties, intercom, videofoon en aanverwante 

zaken.  
 

Natuurlijk hebben we ook een 24 uurs storingsdienst. 
Zichtenburglaan 1A 2544EA Den Haag 070-3661800 

www.ginderen.nl 
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Zeg je gas, zeg je Braber 
 

 

Braber Gassen is uw specialist in de regio Den Haag op het gebied van gasflessen met propaan of 

butaan, industriële gassen, kachels op propaan of petroleum, wokbranders, las- en 

snijapparatuur en propaangereedschappen. 
 

 
Lekstraat 164  

2515 VZ Den Haag  

070 - 394 88 55 

info@braber.nl 

www.braber.nl 

 

 

 

 
 
 

Tuinhuisjesverzekering bij Zicht 
 

Uw tuinhuisje veilig achterlaten. 
 

Een tuinhuisje is heerlijk om onbezorgd in te verblijven. Toch is het niet te voorkomen dat u uw huisje onbeheerd 
achterlaat. Zorg daarom voor een goede verzekering waarmee u bijvoorbeeld ook uw inboedel tegen diefstal 
verzekert. 
 

Verzekeren bij Zicht 
 

** Advies over al uw schadeverzekeringen 
** Deskundige medewerkers die u graag helpen 
** U kunt kiezen uit: u doet het zelf of wij doen het voor u 
** Onze opzegservice maakt overstappen naar Zicht heel makkelijk 
 

Telefonisch 
Bij schade is één telefoontje naar onze schadeafdeling voldoende. Wij helpen u zo snel en prettig mogelijk en 
streven ernaar om uw schade in één telefoontje af te handelen. 
 
 

Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur 

Ons telefoonnummer: 0297-234444 
 
 

 

....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve..... 
 

Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex! 
zaden 

netten 

stokken 

propaangas 

zakken aarde 

tuingereedschappen  

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 

en nog veel meer 


