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P L A N T A A R D IG 

Juni 2013, 29e  jaargang 

Verenigingsorgaan van Volkstuindersvereniging Mariahoeve, opgericht 22 mei 1984 

 

 

 

Verenigingsadres: Isabellaland 2320-A, 2591 CZ Den Haag 

Postadres:  Postbus 91411, 2509 EA Den Haag 

Online:   info@vtvmariahoeve.nl , www.vtvmariahoeve.nl 

 

 

Openingstijden complex: 

april t/m september van 9.00 tot 20.00 uur 

oktober t/m maart van 11.00 tot 16.00 uur 

 

Spreekuur bestuur: 

april t/m september iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 

oktober t/m maart iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 

 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V 40411313 

Aangesloten bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen 

ING-bank 5004839, t.n.v. VTV Mariahoeve 
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Voorzitter journaal 

 

Tuinvrienden, 

Het seizoen lijkt weer echt 
gestart te zijn als de tijd om ’n 
stukje voor Plantaardig in te 
gaan leveren weer is 
aangebroken. Na een tot nu 
toe herfstachtig voorjaar lijken 
de vooruitzichten voor juni wat 
gunstiger voor ons 
tuinliefhebbers te zijn. Gelukkig 
maar, want na de afgelopen 
koude en bijzonder natte 

periode zou de moed je haast in je spreekwoordelijke “tuinboots” zakken. Vocht 
hebben we voorlopig wel genoeg gehad en nu is het toch echt de beurt aan het 
zonnetje.  

Van de klimaatsverandering door de opwarming van de aarde is dus nauwelijks iets 
te merken. En ik maar denken dat de voorspelde hogere temperaturen t nog 
aangenamer tuinvertoeven zouden leiden. In tegendeel! We hebben volgens mij te 
maken gehad met de koudste en voor mijn gevoel ook natste meimaand in jaren. 
Mijn winterjas hangt nog steeds aan de kapstok en m’n nieuwe korte broek ligt nog 
sinds september vorig jaar, uitverkoopje!!, ingepakt in mijn korte-broekenla. Ik geloof 
dat mijn benen in jaren (en lees begin juni) niet zo wit, echte melkflessen, zijn 
geweest!………………….....dat wordt dus waarschijnlijk niet echt bijgekleurd en dus 
niet onopvallend op vakantie dit jaar.  

Kort wil ook ik nog even terug komen op de opening van ons nieuwe 
verenigingsgebouw. Over de dag zelf zal in de deze plantaardig nog genoeg te lezen 
zijn maar v.w.b. de realisatie wil ik toch nog wel even wat kwijt. De opkomst bij de 
deze feestelijke gelegenheid was namelijk wel erg groot maar er waren toch ook nog 
veel leden die “verhinderd” waren. Wat ik namelijk nog eens extra onder de aandacht 
wil brengen is dat de totstandkoming weer bijna uitsluitend te danken is aan de inzet 
van een klein aantal vrijwilligers. Deze hebben ontzettend veel arbeid en vrije tijd 
geïnvesteerd. Prijzenswaardig natuurlijk maar wellicht dat er mensen zijn die nu bij 
zichzelf denken ik zou/had/kon ………………maar, wellicht in de toekomst!! (vele 
handen maken tenslotte licht werk) 
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Verrassend was de grote opkomst op de Algemene Ledenvergadering van 1 juni jl. Ik 
kan niet anders zeggen dat deze ook nog eens bijzonder prettig en efficiënt verliep. 
Dit bovendien ook met een zeer opbouwende en positieve inbreng van de 
aanwezigen. Verrassenderwijs is er weer eens een vacature binnen het vervuld. Bart 
Fennema is per 1 juni werkzaam binnen het bestuur als commissaris. Dit is vooral 
verheugend omdat dit een behoorlijke lastenvermindering betekend, vooral voor Ed 
en Jan in de aansturing van de werkbeurten.  

Hekel punt en zorgwekkend blijft de medewerking van sommige tuinleden bij de 
spelregels die we ooit gezamenlijk als leden in het verleden bepaald hebben. Deze 
zijn niet voor niets vastgesteld en in algemene zin mag je dan ook verwachten dat ze 
nageleefd worden. Het is daarom erg jammer dat het bestuur zoveel tijd kwijt is aan 
de regulering van bepaalde regels en eigen initiatief en verantwoordelijkheid soms 
ver te zoeken zijn. Bedenk dat we allemaal met onze hobby bezig zijn. 

Voorzitter tot de algemene ledenvergadering: ‘Iemand heeft vorige maand een 
kruiwagen geleend en niet teruggebracht. Ik zeg jullie alleen: God ziet alles.' 
‘n lid:'ja maar hij klikt niet.' 

Rest mij een ieder weer ‘n vruchtbaar maar vooral plezierig tuinseizoen toe te 
wensen. 

 

Groet en veel tuinplezier 

 

Eric 
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Bestuur VTV Mariahoeve 

Voorzitter** 
Eric den Dekker, tuin 46 
Algehele leiding van de vereniging 

email: dekkerschutte@hotmail.com 

Secretaris** 
Koos Sol, tuin 9 
Secretariaat / notulist 

email: sol@veteranendag.nl 
 

Penningmeester** 
Henk Staal, tuin 65 
Hoofdboekhouding / inkoop 

email: inestaal@hetnet.nl 
tel: 070 3472451 

2e voorzitter 
Anneke Stam, tuin 20 
Vervanging voorzitter 

email: annekestam@tiscali.nl 
 

2e commissaris 
Jan Stam, tuin 20 
Bouwzaken 

email: janstam54@gmail.com 
tel: 06 13605920 

3e commissaris  
Bart Fennema, tuin 72 
Algemeen 

email: bfennema@gmail.com 
tel: 06 81464337  

4e commissaris 
Mijnhart Johannes, tuin 57 
Juridische zaken 

email: ggmjohannes@planet.nl 

5e commissaris 
Ed Split, tuin 64 
Beheer openbaar groen, Coördinator 
Natuurlijk Tuinieren, Aanspreekpunt 
gemeente 

email: esplit@ziggo.nl 
tel: 06 51678566 

** Lid dagelijks bestuur 

Samenstelling commissies VTV Mariahoeve 

Bouwcontrole 
Jan Stam, tuin 20 
Theo Velthuysen, tuin 59 

Beheer winkel en kantine 
Henk Staal, tuin 65 

Taxatie opstallen 
Jan Stam, tuin 20 
Theo Velthuysen, tuin 59 

Taxatie beplanting  
Bram Franken, tuin 3 
Hely Split, tuin 64 

Tuincontrole 
Bram Franken, tuin 3 
Wenda Peters, tuin 81 
Doreen Saunders, tuin 61 
Piet van Steijn, tuin 62 

Onderzoek 
Bram Franken, tuin 3 
An Stoks, tuin 50 

Redactie Plantaardig 
Ilse Bijstra, tuin 5 

Website vtvmariahoeve.nl 
Bert Blom, tuin 39 
Bart Fennema, tuin 72 
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Bestuursverslag VTV Mariahoeve 23 juni 2012 – 1 juni 2013 

Tijdens het afgelopen bestuursjaar vallen de volgende ontwikkelingen te 
onderkennen.  

1. Houd ons complex netjes en gedraag je netjes 
 
Ten eerste is dat de toegenomen beslaglegging in tijd en  aandacht voor het 
thema: hoe blijft het complex netjes? Dat wil zeggen dat de gebruikers hun 
tuin netjes op orde houden, werkbeurten worden uitgevoerd, er geen illegale 
bouwsels ontstaan, maar ook het gedrag in de openbare ruimte van het 
complex sociaal en volgens de regels gaat.  Dat dit niet altijd vanzelf gaat 
blijkt uit de volgende twee voorbeelden.  

 
In oktober 2012 moest voor het eerst  een groep van tien tuinders gevraagd 
worden bij het bestuur voor een gesprek over het niet opvolgen van 
verschillende schriftelijke aanwijzingen ter verbetering van het aanzien van 
hun tuin. Enkelen daarvan hebben daarna nog geen gehoor gegeven aan het 
verzoek van het bestuur, waardoor zij administratieve lasten moesten gaan 
betalen.   
 
Verder heeft het bestuur, met steun vanuit de Algemene Ledenvergadering, 
twee leden moeten opzeggen vanwege wangedrag en een derde lid alvast in 
de ‘wacht te zetten’ daarvoor. Dit soort situaties vergen enorm veel tijd en 
inspanning van het bestuur, en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Of het nu 
gaat om fietsen op de paden, loslopende honden of het aanzien van iemands 
tuin: niemand vindt het leuk om politieagent te spelen, dus laten we dat 
proberen te voorkomen.  
 

2. Nieuw gezicht voor de vereniging 
 
Uit het afgelopen bestuursjaar vallen er ook verschillende positieve 
ontwikkelingen te melden. Zo heeft de vereniging haar stippen ontvangen 
vanwege Natuurlijk Tuinieren. De wethouder reikte op 1 september 2012 de 
bijbehorende vlag uit in het bijzijn van de groep die daarvoor wekelijks haar 
uiterste best had gedaan. Deze toekenning is van groot belang, niet alleen 
vanwege de natuur, maar ook omdat dit de weg open houdt naar de 
gemeente en andere instanties die vooral organisaties en verenigingen 
steunen met dit keurmerk. Na de toekenning is doorgewerkt aan verdere 
verbeteringen en wordt geprobeerd om er in de toekomst stippen bij te halen.  
 
Een tweede ontwikkeling die van belang is voor het gezicht van VTV 
Mariahoeve is de modernisering van ons clubblad en de site. Beiden zijn 
aangepast aan de huidige tijd door nieuwe vrijwilligers.  
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Als derde, maar waarschijnlijk ook meest belangrijke en ingrijpende 
verandering, valt te melden dat na een korte voorbereidingstijd en de 
toestemming van de leden, in sneltreinvaart een nieuwe kantine is geplaatst. 
Dit dank zij de deskundige en intensieve inzet van enkele leden en 
ondersteuning van bijvoorbeeld de gemeente Den Haag en enkele 
sponsoren. De vereniging kan er  nu weer jaren tegenaan met een modern, 
maar ook sfeervol, clubhuis.  
 

3. Bestuurszaken 
 
Op het gebied van de samenwerking tussen de verschillende besturen in Den 
Haag, valt te melden dat de vergadering van de Haagse Bond en AVVN 
gevolgd worden door de voorzitter of vice-voorzitter VTV Mariahoeve.  Ook is 
recent het z.g. Schenkstrookoverleg weer in het leven geroepen, een 
belangrijk forum voor onze directe ‘groene’ omgeving.  
 
 
Secretaris VTV Mariahoeve 
Koos Sol  
 
 

 

Onze kleinste tuintelg 

 

 

Op 8 april, om 23.37 uur is  

Birgit Anneke Godelieve 
Oldenbroek  

geboren.  

De jongste en kleinste tuintelg, 
‘wonende’ op tuin 1. 

 

Welkom Birgit! 
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Eindelijk een nieuwe kantine 
Zo, hij staat en daar zijn we met z’n allen apetrots op! Ja, natuurlijk gaat het over ons  
nieuwe verenigingsgebouw. Door Ed Split 

Het oude verenigingsgebouw heeft 39 jaar dienst gedaan en het was al een “2e 
handsje”. Na een “opknapbeurt” in 2001 moest, ook volgens sloper Leon, het oude 
gebouw nu eindelijk tegen de vlakte  

	  

Na een voorbereiding van ruim een half jaar, waarbij de eerste leverancier het liet 
afweten, zijn we uiteindelijk bij de Fa. vd. Heuvel en Zn. in Klundert terechtgekomen, 
en dat is een uitstekende keus geweest. Geheel volgens afspraak en tekening zijn in 
de werkloods van vader en zoon de units voorzien van openslaande deuren en een 
zij-ingang. Ook is er een opslagruimte, kantoor, toilettengroep en een gas- en 
stroomkast ingemaakt.  

Jan Stam heeft avonden aan de indeling en andere zaken (waar komt de riolering 
enz. enz.) gewerkt. Toen de indeling en de maten bekend waren, moesten we ons 
buigen over de inrichting. Welke keuken, wat voor tafels en stoelen? Met z’n vieren 
naar het echtscheidingsparadijs (volgens Boozy zou Ikea zo moeten heten) en daar 
valt heel wat te kiezen. Wat is het beste schoon te maken? Wat is solide en niet 
onbelangrijk; wat ziet er gezellig en fris uit? Uiteindelijk na vele uren, vele 
omzwervingen en nog een keer en nog een keer Ikea zijn we er uitgekomen. 

Nadat de nodige vergunningen zijn geregeld, de buren op de hoogte zijn gebracht 
dat de toegangsweg gedurende een dagdeel is afgesloten, kan er begonnen worden 
met de bouw. 

Het is donderdagmorgen 28 maart half zeven en de werkvoorbereiders van de Fa. 
vd. Heuvel & Zn. komen al aanrijden om de nodige voorbereidingen te treffen, zodat 
de units gelijk op de juiste plaats getakeld kunnen worden. De eerste dieplader komt 
al rond half acht met de units. 
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Toen kwam het spannendste moment, de units worden geplaatst. Als je ze dan zo 
door de lucht ziet zweven, ja dat is toch wel wat. Na ruim een ochtend werken staan 
ze keurig in het gelid. Dan nog wat afwerkingen door de Fa. vd. Heuvel en Jan en ik 
kunnen aan de slag. 

 

Twee dagen later is de loodgieter gestart met het aanleggen van o.a. een nieuwe 
CV- installatie, zodat weer twee dagen later het linoleum gelegd kon worden. 

Inmiddels is het aftellen begonnen, want volgens ons tijdschema wilden we op 25 
mei ons nieuwe verenigingsgebouw officieel openen. 

Na een aantal weken aan de gang te zijn, had ik de pech gescheurde enkelbanden 
op te lopen en moest Jan onder grote werkdruk alleen verder. Enorm balen dus. Van 
een aantal mensen heeft Jan hulp gekregen o.a. bij het in elkaar zetten van de 
inboedel en bij de graaf-werkzaamheden buiten, kortom Jan heeft het voor elkaar 
gekregen, op een paar kleine dingen na, de openingsdatum te halen.  

Op 25 mei, rond de klok van twee, hadden zich op het terras en rondom de kantine 
inmiddels zo’n 80 leden en genodigden verzameld die verrast opkeken toen er een 
heuse doedelzakkenband vanaf het einde van het Mezenpad opmarcheerde naar de 
kantine. Het waren The Red Rose of Lochbuie Pipes & Drums, met Jan Stam achter 
een enorme grote trommel (Bass drum).  

Na dit geweldige optreden was het de eer aan onze steun en toeverlaat, de heer 
Johan Vrijmoed, van Stadsdeel Haagse Hout, om de nieuwe naam van het 
verenigingsgebouw te onthullen en tevens het gebouw officieel te openen. Uit ruim 
100 nieuwe namen was uiteindelijke de naam Tuinpaviljoen gekozen en ontving de 
inzender, Marijke Oldenbroek, een cadeaubon. 

Laat in de middag vertrokken de laatste bezoekers en gaven Jan en ik elkaar de 
hand, met de opmerking –er waren twee mogelijkheden, het lukte of het lukte niet-. 
En we zeiden dik voor mekaar, jongen.    

 

Op onze site www.vtvmariahoeve.nl in de categorie Verenigingsgebouw 
“Tuinpaviljoen”  staat een uitgebreide fotoreportage van de sloop, bouw en 

opening 
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De officiële opening was een waar festijn. Meer dan 70 belangstellenden genoten 
van al het nieuwe, van de hapjes en drankjes en niet te vergeten het optreden van 
een heuse doedelzakkenband. 

Het bord met de nieuwe naam “Tuinpaviljoen” werd onthuld door onze steun en 
toeverlaat van de deelgemeente Haagse Hout, de heer Johan Vrijmoed 

 

Uit 103 inzendingen is ‘tuinpaviljoen’ 
gekozen. De betekenis is een 
gebouw dat bij andere gebouwen op 
het zelfde terrein hoort, en gebruikt 
wordt om wat te drinken, eten en 
elkaar te ontmoeten. Marijke 
Oldenbroek (tuin 1) heeft de naam 
ingezonden. 
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Bedankt! 
Onderstaande leden en partners die hebben meegeholpen aan de totstandkoming 
van ons nieuwe verenigingsgebouw worden hierbij hartelijk bedankt voor de 
geweldige inzet! 

Bert Blom, Marian Blom, Kim Boting,Eddy Cire, Bart Fennema, Richard Hilgeman, 
Mieke v/d Kaaij, Kor Krul, André Nieuwenhuijsen, Dieter Oldenbroek, Marijke 
Oldenbroek, Jean Otterspoor, Doreen Saunders, Periklis Skourlis, Hely Split, Anneke 
Stam, Theo Velthuyzen, Sient Vingerling en Rob v/d Vlis. 

Ook bedanken wij de collega-tuinverenigingen en externe relaties voor hun 
aanwezigheid en vele bloemen. 

 

Tijdens de opening kregen wij van de leverancier van het gebouw, L van den Heuvel 
B.V uit Klundert bovenstaande gelukswens en daarbij ingesloten een cadeaubon ter 
waarde van 50 euro. Waarvoor onze grote dank!  

Het bestuur bedankt ook de heer Bert van Driel van Installatiebedrijf Schoonenboom 
b.v. voor het door hem geleverde vakwerk 
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Tuinbelevenissen 
Waarin Vlijtig Liesje de opening van het Tuinpaviljoen bijwoont, ‘haar’ muizen na het 
nuttigen van onder andere toiletzeep verhuizen naar wat tuinen verderop, ze haar 
bezittingen bekijkt en beseft dat ze veel aan andere tuinders te danken heeft.... 

 

Zo. De nieuwe kantine is feestelijk geopend en ik mocht 
er met vele anderen getuige van zijn. Niet gedacht dat ik 
dat nog mee zou maken. Waar vind je immers nog 
mensen die zo’n titanenkarwei op zich willen nemen in 
hun vrije tijd? Nou, ze bestaan dus nog en hoe! Dat 
hebben we met eigen ogen van binnen en buiten kunnen 
zien na eerst in de stemming te zijn gebracht door de 
muziek van een groepje doedelzakspelers waarvan ik 
abusievelijk dacht dat er een mede-liefhebber van 
Schotland aanwezig was die de melodie van 'Scotland 
the Brave' op zijn mobieltje had ingesteld. Het bleek 
'echt' te zijn. Ook deze mensen deden dit voor niets. Ze 
hadden zich stilletjes en uit het zicht in het tuinhuisje van 
Ed en Hely Split in vol ornaat gehesen en kwamen zo 
vanaf het middenpad spelend naar de kantine gelopen. 
Gaaf joh, zou ik zeggen als ik nog (heel) wat jonger was. 

 

Ook binnen viel veel te beleven. Volop lekkere drankjes en hapjes. 

*** 

Na behoorlijk huis te hebben gehouden in mijn tuinhuisje zijn de muizen gelukkig met 
de noorderzon vertrokken. Ze hadden niets meer te eten nadat ze zelfs een stuk 
toiletzeep grotendeels hadden opgepeuzeld. En overal keutels! Wel makkelijk, want 
als je geen keutels meer ziet zijn ze dus (voorgoed?) weg. 

Blijf ik toch zitten met de vraag hoe er in een hoge platte glazen fles met een opening 
van amper een centimeter muizenkeutels op de bodem kunnen liggen. Zie ik ze in 
gedachten netjes 'op de pot' zitten. 

Alles wat ze graag lusten zit nu veilig opgeborgen in een groot ijzeren blik van 
Niemeijer koffie, ooit gekregen van mijn oude buurtjes Wouterse van tuin 23, die tot 
hun grote verdriet met tuinieren moesten stoppen. 

De thee kan ik warm houden op een Delftsblauw theelichtje van ex-lid Jan van 
Leeuwen van tuin 9; laarzen van ex-lid Kees van Rhijn van tuin 7 houden mijn voeten 
droog, de cryptogrammen vul ik in met de puzzelpen van ex-lid Aart Nieuwkerk van 
tuin 14 en het schrepeltje van 'de professor', ex-lid van tuin 12, bewijst me al jaren 
dagelijks goede diensten. Wonderbaarlijk genoeg raakt dit schrepeltje nooit zoek 
hoewel het zo langzamerhand de kleur van de aarde heeft aangenomen. 

Veel klein tuingereedschap is al verdwenen. Soms komt het weer tevoorschijn uit de 
composthoop of in de winter als de tuin weer grotendeels kaal is en soms is het 
gewoon weg maar dat schrepeltje duikt ondanks zijn schutkleur altijd weer op. Een 
groet van 'de professor'? Bijna al deze tuinleden zijn helaas overleden maar door 
hun spullen toch nog aanwezig. 
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Zo staat er in het blad 'Zin' van juni het verhaal van een huisarts die een volkstuin 
had genomen en kennis maakte met de volkstuincultuur van de vooral oudere 
volkstuinders. Eerst hard werken, gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de 
nieuwelingen, daarna een kaartje leggen onder het genot van een dikke sigaar en 
een borreltje. Niet erg gezond vond deze huisarts maar hij zei er niets van. Jaren 
later was het kaartgebouwtje weg en de mannen verdwenen. Hij miste ze. 

Er schijnen dit jaar weinig hommels te zijn en van de weinige hommels die er dan 
nog zijn vind ik er nogal eens een volkomen dizzy op de vloer van mijn tuinhuisje. Als 
de openslaande deuren openstaan willen ze op bezoek bij mijn achterbuurvrouw en 
knallen dan tegen de ruit in de achterwand  Toen ook een goudhaantje laveloos op 
de grond lag moest er iets gebeuren. Daarom een luxaflex ergens op de kop getikt 
en dicht opgehangen. Probleem opgelost. De hommels en het goudhaantje hebben 
het overleefd. 

Kijkt u, sinds u een tuin hebt, ook altijd met een scheef oog naar alles wat er buiten 
voor het groot vuil klaarstaat? Onvermoede mogelijkheden zijn daar te zien. Het mag 
eigenlijk niet heb ik gehoord. Zodra het op de stoep staat is het van de Gemeente. 
Vervolgens verdwijnt het in de kraakwagen. Zonde! 

Nog even en de bessen zijn rijp en begint weer de wedstrijd tussen de vogels en de 
mens. Soms lukt het om een sausje te maken van de rode bessen en de bessen van 
het krentenboompje maar meestal vis ik achter het (niet geplaatste) net. Ik heb een 
hekel aan netten maar begrijp de mensen wel die netten plaatsen. Vooral duiven 
vreten werkelijk alles. Ze schijnen stadsratten te worden genoemd. Nee, ik heb geen 
vredige gedachten over duiven. 

Ik weet waar mijn muizen zijn gebleven. Ze hebben een ander tuinhuisje gevonden 
waar meer te eten was. 

 

         Vlijtig Liesje 
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Help Bert en Bart de vakken vullen! 

In het verleden stond er op de site van VTVMariahoeve een plattegrond met daarop 
per tuin een aantal foto’s. Leuk, want zo kon je vanachter je computer soms even 
een virtueel wandelingetje maken over het terrein en bijvoorbeeld zien hoe een tuin 
er vroeger (of vorige maand) bijlag.  

Een aantal mensen wilde die plattegrond graag terug en Bart Fennema heeft daarom 
een nieuwe gemaakt. Heel fijn, maar er valt nog helemaal niets te zien. Daarom 
hierbij de vraag aan iedereen om eens de tuin in te duiken met het fototoestel, en als 
je dan toch bezig bent is het misschien een idee om er een korte ‘tuinbio’ bij te 
schrijven. Leuk voor wie virtueel eens op visite komt en meer van de tuin (en 
eigenaar) wil weten.  

Denk bijvoorbeeld aan vragen als 

- hoe lang heb je de tuin  
- waarom wilde je een volkstuin (en waarom bij VTVMariahoeve) 
- had je ook echt deze tuin op het oog (en waarom wel-niet) 
- hoe trof je de tuin aan (natuurlijk leuk als je een foto van de beginsituatie 

hebt) 
- wat heb je gedaan om het echt jouw plek te maken 
- wat betekent de tuin voor je (een toevluchtsoord, een manier om goed en 

gezond te kunnen eten; een molensteen... wij zijn benieuwd!) 
- wat zijn je tuinsuccessen; je tuindromen; je tuintips, tuinflops etc etc 

 

Wie foto’s en of een stukje tekst over zijn of haar tuin heeft kan dat mailen naar Bert 
Blom (marbert@ziggo.nl) of doe een losse foto of een briefje (mag gewoon 
handgeschreven) in de brievenbus op ons tuincomplex. 
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Zwart goud 
 
Zelfgemaakte compost is goud voor zowel voor moes- als siertuin; met compost 
maak je van iedere grond goede grond. En zoals met veel dingen in het leven, kun je 
het composteren zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Wanneer je je groenafval op 
een hoop gooit verteert de boel uiteindelijk vanzelf; zo gaat dat al eeuwen en 
eeuwen in de natuur: Composteren is een natuurlijk proces dat de basis vormt voor 
alle leven op aarde.  

Maar de natuur heeft doorgaans net iets meer tijd (en geduld) dan de doorsnee 
tuinier, en daarom kan je dit natuurlijke process versnellen met composthopen of -
bakken. En niet zonder reden, want composteren heeft grote voordelen. 

1. Compost is een natuurlijke voeding 
voor zowel bodemleven als planten  

2. Vermindering van je GFT-
restmaterialen. 

3. Compost is de beste 
bodemverbeteraar en daarom een 
voorwaarde voor een 
natuurvriendelijke bodem. 

4. Een goede bodem is rijk aan 
bodemleven, donker van kleur en 
heeft een mooie rulle structuur. 

Composteren op VTVMariahoeve 

Per tuin zijn twee houten compostbakken van max. 1,00 m. x 1,00 m. x 1,00 m of vier 
kunststof composttonnen toegestaan. Binnen een afstand van 1,50 m. vanaf de 
tussenafscheiding mogen geen compostbakken of composttonnen worden 
opgesteld. 
 
 
Praktische tips voor de beste compost: 

• Zorg voor voldoende lucht in de compost.  
• Zorg voor voldoende variatie van de restmaterialen (vochtig, droog, slap, 

stevig, grof en fijn)  
• Niet teveel van hetzelfde materialen in 1 keer in de compostbak. 
• Vochtigheid is belangrijk voor het composteringsproces. 
• Het is belangrijk dat het compostvat vrij contact heeft met de grond, zodat 

insecten, wormen en bacteriën hun werk kunnen doen.  
• De beste plaats voor een compostvat is half in de schaduw, op een beschutte 

plaats, voor een composthoop is een plek onder een boom, half beschut 
tegen zon en regen de beste optie. 

• Een composthoop moet regelmatig gekeerd worden (dit heet omzetten) om 
het verteringsproces te bevorderen.  

• Dek de composthoop af na het opbrengen van nieuw materiaal; dit zorgt voor 
een betere broei en omzetting van organisch materiaal. 
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Wat kan wel in de compostbak of op 
de composthoop?  

 

Wat niet? 

Ongekookte groenteresten, koffiedik, 
theezakjes en fruitresten 

Onkruid: Alle wortelonkruiden zoals 
kweek en zevenblad; Alle onkruiden die 
door zaden worden verspreid. 

Bagger uit plastic goot en uit tuinvijver Bagger uit zinken goot of sloot 
 

Bladeren, mits goed gemengd Aangetaste bladeren (door schimmels, 
bacteriën of andere ziektes) 

Fruitschillen (maar: niet allemaal!) 
 
Geen schillen van citrusvruchten, 
aardappelschillen. 

Coniferen, hulstblad, dennennaalden, 
mits goed gemengd Snijbloemen 

 Botjes & visgraten; gaat ook zo stinken 
en trekt ongedierte aan 

Eierschalen Etensresten, gekookt 
Fijngemaakt hout en takken (kleiner dan 
10 cm) Kaaskorsten 

Grasmaaisel, mits goed gemengd met 
ander tuinafval Kattenbakkorrels 

Rauwe groenteschillen, loof, stronken 
(maar geen aardappelschillen) 

Papier; dit vormt een luchtdichte laag 
waardoor het proces stopt 

Hout-as (wel goed doormengen) Peuken, sigaretten-as 
Koffiefilters en koffiedik Brood  
Mest van kleine huisdieren (planteneters, 
zoals duiven, konijnen) Vet  

Plantenpotten van organisch materiaal 
(kokosvezel of olifantsgras) Wol, watten, vodden 

Stro en zaagsel (beperkt) Composteerbare zakken of ander 
composteerbaar materiaal (= GFT-bak) 

Tuinaarde, potgrond, zand, turfmolm 
(beperkt) De inhoud van je stofzuigerzak  

Verlepte bloemen/kamerplanten (beperkt) Houtskool  
Bron: Ecostyle 

 

Hulpmiddelen 

Het proces verloopt sneller wanneer het afval verkleind wordt, omdat zo het raakvlak 
met de omgeving groter is. Probeer je dus aan te wennen alles kort en klein te 
knippen boven het compostvat.  

Af en toe een schepje bloed-, vis- of beendermeel (te koop in onze tuinwinkel) doet 
wonderen, Het toevoegen van AZ-kalk voorkomt verzuring. De toegevoegde 
Azoterbacter-bacteriën aan AZ-kalk dragen bij aan het binden van stikstof uit de 
lucht. Ook AZ-kalk is te koop in onze tuinwinkel. En denk bij droogte aan een 
gietertje water.  
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Kraaien, eksters en gaaien 

"Waarom zijn eksters en kraaien beschermd terwijl ze vele nesten plunderen?" Dit 
vroeg Ed Split zich af, en hij kwam terecht bij Vogelbescherming Nederland. 
Hieronder volgt een artikel van de vogelbescherming dat Ed vond, met een 
uitgebreide en bovendien interessante 
uitleg.  

Kraaiachtigen (kauw, zwarte kraai, ekster, 
gaai) hebben de reputatie dat ze nesten 
van zangvogels of weidevogels leeghalen 
of jonge, pas uitgevlogen vogels opeten. 
"Wat vindt u daar nu van?" is de vraag die 
aan Vogelbescherming Nederland wordt 
voorgelegd. Welnu, het is natuurlijk 
onplezierig wanneer een nestje dat we 
uiterst voorzichtig en met aandacht in z'n 
ontwikkeling volgen, plotseling wordt 
leeggeroofd. Als we zien dat een kat of 
kraai op het punt staat een nest leeg te 
halen, proberen we dit te verhinderen. 
Echter, het is de natuur. 

Ecosysteem 

Men kan constateren dat eten en gegeten worden een basisprincipe is in de natuur, 
of we dat nu leuk vinden of niet. Een plant die wordt leeggezogen door een vliegje 
wekt geen medelijden. Op de spin die dat vliegje vangt wordt men niet woedend, 
evenmin op de merel die het spinnetje vangt. Maar als een jonge merel of een legsel 
wordt belaagd door een kraaiachtige, wil men ingrijpen omdat men het zo zielig vindt. 

Sommige mensen knijpen een oogje toe als 
een roofvogel een mereljong pakt, maar 
gunnen kraaien en eksters deze prooi niet. 
Anderen gaan zelfs zover dat ze nesten 
van kraaiachtigen vernietigen: een dode 
merel is volgens hen wel zielig, een dode 
jonge ekster niet. We willen maar zeggen 
dat mensen die van de natuur houden, er 
allerlei gevoelens bij hebben. Dat is ook 
logisch, maar het is geen goede basis voor 
beheersmaatregelen. 

Vogelbescherming Nederland meent dat 
biologische argumenten de basis moeten 
zijn van een eventueel beheer. Een 
belangrijk biologisch argument zou kunnen 

zijn dat populaties van zangvogels of weidevogels worden bedreigd door 
kraaiachtigen. Hiervoor bestaat echter geen wetenschappelijk bewijs. Dat is ook niet 
zo verwonderlijk, omdat de aantallen predatoren (uilen, roofvogels, vossen, kraaien) 
gewoonlijk door hun prooiaantal worden bepaald: hoe meer prooidieren hoe meer 
predatoren en dus niet: hoe meer predatoren hoe minder prooidieren. Dit is 
overigens wetenschappelijk bewezen.  
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Natuurlijke selectie 

Een ander basisprincipe is dat van de natuurlijke selectie. Gewoonlijk produceren 
dieren en planten grote aantallen nakomelingen waarvan er maar een paar in leven 
blijven om de populatieaantallen constant te houden. Alleen de sterkste individuen 
blijven over (dit houdt de populatie gezond) en de rest dient tot voedsel voor andere 
dieren. Dat is maar goed ook, want als alle jonge merels bleven leven dan zou één 
paar merels na vijf broedseizoenen maar liefst 15.550 nakomelingen hebben 
(uitgaande van 10 jongen per jaar). Na 10 jaar zouden er al vele miljoenen merels 
zijn uit dat ene paar. 

Toename 

Er lijkt een toename te zijn van kraaiachtigen. Dit is echter maar ten dele waar. De 
aantallen gaaien is al heel lang stabiel en eksters zijn in aantal afgenomen. Alleen de 
kauw en de zwarte kraai zijn toegenomen, maar deze aantallen zijn alweer 
gestabiliseerd. Als we alle broedparen van alle kraaiachtigen bij elkaar optellen, zijn 
er 390.000 broedparen. Hieronder volgt ter vergelijking het aantal broedparen van 
enkele zangvogels: 

• Merel: ruim 1.000.000  
• Huismus: 500.000 – 1.000.000  
• Spreeuw: 700.000  
• Koolmees: 550.000  
• Roodborst: 400.000  
• Pimpelmees: 300.000  

De aantallen huismussen en spreeuwen zijn de laatste jaren afgenomen, maar dat 
komt vooral door een tekort aan goede nestgelegenheid. Met de andere zangvogels 
gaat het erg goed. Kraaiachtigen hebben geen invloed op de aantallen van deze 
vogels. 

In de buurt van de mens (in dorpen en steden) worden wel vaker kraaiachtigen 
gezien. Dit hangt onder meer samen met het vele voedsel dat ze op vuilnisbelten, 
langs de wegen en in bebouwde gebieden kunnen vinden. Veel vogels trekken van 
het platteland en bossen naar woonwijken. Dit komt omdat de havik in die gebieden 
in aantal is toegenomen. Kraaiachtigen vormen een belangrijk aandeel in het voedsel 
van haviken.  

Positieve aspecten 

Tenslotte moet men ook de positieve aspecten van de kraaiachtigen niet vergeten: 
ze zijn mooi, intelligent, ze ruimen afval op en ze bouwen nesten waarvan 
torenvalken en ransuilen kunnen profiteren. Bovendien bestaat het hoofdvoedsel van 
de meeste kraaiachtigen uit insecten die voor de landbouw schadelijk zijn. Daarnaast 
eten ze ook veel zaden. Kortom: Kraaiachtigen zijn nuttig, horen in onze natuur en ze 
houden de populaties zangvogels vitaal. Er is dus geen enkele reden om in te 
grijpen. 
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Werkbeurtenrooster 2013 

Ploeg 1  Ed Split	   Ploeg 2  Jan Stam 	   Ploeg 3  Ed Split	  

Data:  23/3   04/05   15/06   
20/07   07/09	  

Data: 30/03   11/05   22/06   
31/08   12/10	  

Data: 06/04  18/05   06/07   
14/09   19/10   	  

31  C. Smoorenburg	   1  Mw. M. Oldenbroek 	   54 Mw. K. Kaloe	  

37 I. Fawzi	   2  H. Nefs	   59 Mw. R. Velthusen	  

38 Mw. J. Split	   7  Mw. M. Lopez 	   61 Mw. D. Saunders	  

50 Mw. A. Stoks	   8  H. Persad	   62 P. van Steijn	  

53 G. Boedhoe	   11 J. Nieuwenburg 	   66 M. Bulut	  

55 Mw. G. Vingerling	   12 R. Ramcharan	   67 M. Kluiters	  

69 K. Krul	   15 R. van Min	   74 U. Teunis	  

71 M. Gnocchi	   81 Mw. W. Peters	   75 Mw. M. Vreeken	  

Ploeg 4  Jan Stam	   Ploeg 5  Ed Split	   Ploeg 6  Jan Stam	  

Data: 13/04   25/05 

29/06   21/09   26/10	  

Data: 20/04   01/06 

03/08   28/09   02/11	  

Data: 27/04   08/06 

17/08   05/10   9/11 	  

18 Mw. A. Oele	   40 Mw. M. Bovenkerk	   16 A. Miggels	  

21 Mw. M. Meijs	   45 R. Sewpersad	   17 Mw. A. Leeuwens	  

23 R. Hilgeman	   60 R. vd. Ven	   19. J. Sahtie	  

26 H. de Water	   63 Mw. N. Garcia	   25 J. Kop	  

33 Mw. M. van Esch	   73 Mw. K. Boting	   28 Mw. S. Meershoek	  

36 M. Tyler	   77 F. vd. Broeck	   29 B. Siebelink	  

42 Mw. D. Korving	   79 Mw. L. Buijsman	   47 R. vd. Ende	  

80 A.C. Waals	   82 R. Somasundam	   58 Mw. R. Khoesial	  
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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.  

Als u zonder bericht niet verschijnt op uw werkbeurt zijn wij genoodzaakt 
€25,00 administratiekosten in rekening te brengen en een inhaaldatum wordt 
dan door het bestuur bepaald (mededeling Algemene Ledenvergadering 10 
november 2012). 

 

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

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

 

	  

	  

Illegale stort 

 
Onlangs hebben buren van Margarethaland onze materialenstortplaats gebruikt om 
hun tuinafval te deponeren. Deze stortplaats is alleen bedoeld als stortplaats voor 
onze vereniging en niet voor derden. Enkele van onze leden vonden dit gelijk een 
mooie gelegenheid om hun tuinafval hier bij te storten.  

Dit is dus niet de bedoeling.  

Mocht dit vaker gebeuren, dan kan dit het einde betekenen van het ophalen van het 
groenafval.  

Als bij onze vereniging groenafval wordt opgehaald, hangt er altijd een mededeling in 
het mededelingenbord. 
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