
Plantaardig lente 2014 1 

 

Plantaardig 
Lente 2014  30ste jaargang nr. 1 

 

 

 
“Plantaardig” is het verenigingsorgaan van  

 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” 
Opgericht 22 mei 1984 

 
 

Postadres: Postbus 91411 2509 EA Den Haag 
Bezoekadres: Isabellaland 2320 A 2591 CZ Den Haag 

KvK: V40411313      
Rekeningnummer: NL05INGB0005004839  

t.n.v. vtv Mariahoeve 
 
 

Website: www.vtvmariahoeve.nl 
E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 

 
 

Aangesloten bij: 
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB) 

Landelijke organisatie van amateurtuindersverenigingen (AVVN) 
 

Redactie: 
Bert Blom (E-mail: redactie@vtvmariahoeve.nl) 

 
Reproductie: 

Aegon 
 

Openingstijden complex: 
april t/m september van 09.00 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 tot 12.00 uur 
 



Plantaardig lente 2014 2 

In dit nummer: 
 
 

Pag. 

Bestuur en samenstelling commissies 
 

3 

Voorzitterjournaal 
 

4 

Belangrijke data 
 

5 

Bij de voorpagina 
 

6 

Wisseling bij de redactie 
 

7 

Mededeling 8 
 

Nieuwjaarsreceptie 9 
 

De Europese Commissie 
 

10 

Leuke actie van Life & Garden Leidschendam 
 

11 

Natuurbeurs Haaglanden 
 

12 

Tips voor nestkastjes 
 

14 

Zelf een nestkastje maken  
 

15 

Ondergrondse afvalcontainers 
 

16 

Goede en slechte buren 
 

16 

Werk aan de winkel 
 

18 

De ecologische verbindingszone -update-  
 

19 

Speciale dank 
 

19 

Een mol, je vriend of vijand? 
 

20 

Tuintips 
 

22 

Cijfers & feiten 
 

24 

Kort nieuws 
 

25 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  12 april 2014  
 

27 

Werkbeurten rooster  
 

28 

Sluitingsdatum inleveren kopij 
 

29 

Donateur worden? 
 

29 

Adverteerders 
 

30 

 



Plantaardig lente 2014 3 
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VOORZITTER JOURNAAL                                        
 

 

 
Hallo tuinvrienden, 
 
Het seizoen lijkt alweer gestart zonder dat vadertje 
tijd zijn instrument winter heeft benut. Het lijkt dat 
we van de moesson met onze neus voortijdig in de lente 
zijn beland. Warmste dag sinds de dat de meeting van 
temperaturen in de Bilt is gestart. Overvloedig vocht maar vorst en 
sneeuw ho maar. Op zich natuurlijk niet verkeerd. De knopen zitten in boom en struik en 
ik geloof dat ik nog niet zo vroeg de krokussen zo welig heb zien teren. Wel zaak het 
voorjaars snoeiwerk zo snel mogelijk op te pakken anders loop je achter de feiten aan. 
Allemaal positief maar ik vraag me wel af wat de invloed op onze kleine gevleugelde 
insectenvriendjes zal zijn. Voor de bijenstand waarschijnlijk heel gunstig en dat kon 
deze ook wel gebruiken. Maar zoals elk voordeel zijn nadeel heeft zal dit ook zijn 
gevolgen hebben v.w.b. de wespen en muggen populatie.  
Ik denk dat ik maar wat extra insectenpennen, zalfjes, sticks en ander arsenaal 
afweergeschut ga inslaan om de bloeddrift en aanvalslust van deze gevleugelde vrienden 
het hoofd te bieden. Advies sluit limonade goed af, mits ze leeg zijn en neem niet al te 
veel zoetigheden mee naar de tuin. Ik heb de laatste jaren gemerkt dat vooral 
gerechten als macaroni en spaghetti en ook sausjes voor de barbecue grote 
aantrekkingskracht op de wespen hebben. Wellicht dat ze niet van winterkost als 
boerenkool en hutspot houden en we op deze manier alsnog een  beetje wintergevoel aan 
voorjaar 2014 kunnen overhouden. 
 
Ons nieuwe verenigingsgebouw  blijkt een aanwinst voor de activiteiten die we binnen de 
vereniging organiseren. Deze voldoet uitstekend aan de eisen voor de vergaderingen en 
de sfeervolle inrichting zorgde ervoor dat de nieuwjaarsreceptie van januari weer 
ontzettend gezellig was. Ook  heeft deze  zijn nut al bewezen als toevluchtsoord van 
het halfjaarlijkse overleg van de voorzitters van de tuinverenigingen die zijn 
aangesloten bij de Haagse Bond. Als klap op de vuurpijl heb ik met de Vereniging van 
Eigenaren van het door mij bewoonde  aangrenzende appartementencomplex een 
bijzonder prettig alternatief voor onze vergaderingen gevonden. Dot komt de vereniging 
natuurlijk financieel ook ten goede en het bestuur hoopt hiervoor meer externe 
verenigingen te interesseren.  Blijft jammer dat een grote groep leden “het 
tuinpaviljoen” met onze eigen bijeenkomsten nog steeds niet weten te vinden. Gelukkig is 
Koos Sol bereid gevonden een poging te wagen ons activiteiten centrum nieuw leven in te 
blazen. Dat kan hij natuurlijk niet alleen en heeft wel de nodige stoottroepen nodig. 
Schroom dus niet en meld je bij hem aan om zo een bijdrage te leveren aan een nog 
gezelligere sfeer op het complex.  
Het tuinpaviljoen is tenslotte bedoeld om elkaar te ontmoeten en leuke ervaringen te 
delen. 
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Verder nog wat huishoudelijke mededelingen;  
 
Bert Blom heeft de redactie van Plataardig overgenomen van Ilse Bijsta die ik nog 
hartelijk wil bedanken voor haar creatieve inspanningen van vorig jaar.  
Bert bij deze heel veel succes en ………………….je kan het! 
 
De groenafval ophaaldagen komen er weer aan. Let op het woord spreekt voor zich; 
alleen groenafval!!! Indien je groenafval via deze weg kwijt wil zorg dan ook dat je bij de 
afvoer aanwezig bent! of  ……….. voer het zelf af! 
 
Iedereen een  fijn en vooral vruchtbaar (groei en sociaal) seizoen. 
 
Groet en veel tuinplezier,  Eric 
 
 
 

-0- 
 

 

 

 

Belangrijke data  
 

 
Algemene ledenvergadering 

Zaterdagmiddag 12 april 2014 om 14:00 uur 
 

(Zie de uitnodiging, agenda en machtiging op pagina 27 in dit blad) 
 

 
 

Bijeenkomst 30 jarig bestaan van onze vereniging 
Zaterdag 24 mei van 12 uur tot 13.30 uur 

onder het genot van koffie en thee "met wat erbij" 

 

 
-0- 
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Bij de voorpagina 
 
Ja, inderdaad, dit is één van de twee ransuilen die afgelopen jaar op ons tuincomplex is 
geboren, ontdekt door An Stoks en zo schitterend op de foto gezet door Doreen 
Saunders. 
 
Vogelbescherming Nederland liet ons toen nog weten: “Ik heb op de website van uw 
volkstuinvereniging de foto’s bekeken en kan bevestigen dat het om ransuilen gaat. De 
karakteristieke oorpluimen zijn onmiskenbaar. Voor de uilen is het blijkbaar goed toeven 
aan de rand van de stad, met open veld en duinen binnen bereik. Wellicht speelt het 
Natuurlijk Tuinieren ook een rol in de aantrekkelijkheid van uw volkstuinencomplexje als 
broedplaats. Ransuilen broeden vaak in een oud kraaiennest bovenin een spar of den. Ze 
jagen zowel vanaf een zitpost als vanuit vlucht, meestal in het donker, en overdag rusten 
ze in bomen. De kans is vrij groot dat de ransuilen ook volgend jaar weer zullen 
terugkomen”. 
 
En dat is nou juist de reden dat deze foto op de voorpagina staat van dit eerste nummer 
van Plantaardig in het nieuwe jaar. Want zullen de ransuilen inderdaad dit jaar weer 
terugkomen en heeft 2014 wellicht nog meer verrassingen voor ons in petto? 
 
Kunnen we dit jaar al een vierde stip in het kader van Natuurlijk Tuinieren tegemoet 
zien? Of krijgen we de lijst met activiteiten die we hiervoor nog moeten doen dit jaar 
nog niet af en moeten we meer richting 2015 gaan denken? 
 
Zou ons langdurig lobbyen dit jaar er toch in gaan resulteren dat de ecologische 
verbindingszone "De Schenk" dit jaar wordt ontdaan van de stremming die er jaren 
terug "per abuis" is aangelegd, zodat er weer sprake is van een échte ecologische 
verbindingszone tussen de Duivenvoordse en Veenzijde polder, ons complex en grote 
delen van Den Haag? 
 
Op 22 mei dit jaar bestaat onze vereniging alweer 30 jaar! Zeker een moment om bij stil 
te gaan staan. Gaan we het groots vieren, of houden we het bescheiden en houden we de 
hand op de knip voor nóg belangrijkere zaken? 
 
Dan is er nog een lijst met allerlei zaken die óók nog moeten worden geregeld (zie elders 
in dit nummer) en wat zijn daar een hoop helpende handen voor nodig!  
 
Onverwachts hebben een aantal mensen de vereniging al verrast door, behalve het werk 
op hun eigen tuin, ook de handen uit de mouwen te zullen gaan steken voor de vereniging.  
 
Wat heeft 2014 nog meer voor verrassingen in petto waardoor het allemaal nog mooier, 
natuurlijker en leuker gaat worden…………………?  
 

De redactie 
-0- 
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Wisseling bij de redactie 
 

Helaas liet ons aller tuinlid Ilse aan het eind van vorig jaar weten dat zij met een druk 
gezin, drukke werkzaamheden en ook nog werk op de eigen tuin geen voldoende tijd 

meer kon vrijmaken om ook in 2014 nog verder te gaan met Plantaardig. 
 

Door Bert Blom 
 
Aangezien ik al onze website van informatie voorzie, heb ik aangeboden om met ingang 
van 2014 ook Plantaardig voor mijn rekening te nemen. En dat bleek best wel spannend.  
 
Hoewel ik al heel wat jaartjes lid ben van onze tuinvereniging heb ik nog steeds geen 
echte groene vingers en weinig verstand van tuinieren. Als het gaat om tuininformatie 
dan moet ik links en rechts dus goed spieken en bij anderen die er wel verstand van 
hebben goed mijn oor te luisteren leggen. Gelukkig is er ook van diverse 
(natuur)organisaties toestemming verkregen om hun artikelen of delen daarvan in ons 
blad op te nemen. Daarnaast hou ik zoveel mogelijk contact met (bestuurs) leden om 
goed op de hoogte te blijven van wat er binnen de vereniging speelt. Op deze manier 
hoop ik dat de inhoud van Plantaardig een goede mix blijft van specifiek  
verenigingsnieuws en algemene "natuurlijke" wetenswaardigheden. 
 
Het zal wellicht zijn opgevallen dat het voorblad van Plantaardig een nieuwe lay-out 
heeft gekregen. Dat komt niet omdat het ontwerp van Ilse niet goed genoeg is 
bevonden; in tegendeel! Toen Ilse vorig jaar Plantaardig liet verschijnen, was iedereen 
blij verrast door het mooie ontwerp van het voorblad. Ieder kwartaal een andere 
achtergrondkleur met daarop steeds een andere tekening van een prachtige bloem, met 
zoveel contrast dat het leek alsof de bloem zo van de pagina dreigde te vallen. 
Het leek me een "fluitje van een cent" om met dit ontwerp verder te gaan. Het was 
immers een kwestie van ieder kwartaal weer een andere kleur en tekening te kiezen en 
even de datum aan te passen. Nee dus. Ilse bleek het ontwerp in een programma te 
hebben gemaakt waar ik nog nooit van had gehoord, laat staan ervaring mee had! En juist 
op het moment dat ik na 10 jaar afscheid had genomen van mijn oude XP-computer en al 
moest wennen aan de nieuwe "Windows 8", bleek het ook nog bekwamen in het 
tekenprogramma mij nèt even te hoog gegrepen.  

 
 
Ja, je valt door de mand als je bent opgegroeid met een IBM 
bolletjes schrijfmachine! 
 

 
Ik heb er toen maar voor gekozen, met excuses aan Ilse, om op mijn eigen manier een 
nieuw voorblad te creëren. Een toevallig pluspunt hiervan is dat ik gebruik kan maken van 
steeds weer een andere foto die door onze eigen leden zelf zijn gemaakt.  
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Graag hoor ik wat ik anders of beter zou moeten doen en hoop dat ik op de steun van de 
leden kan rekenen in de vorm van het aanleveren van kopij. Want wat is er nou leuker 
dan stukjes in Plantaardig te lezen die door onze eigen leden zelf zijn geschreven!  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
-0- 

 
 

 

Mededeling 

 
Dit lentenummer van ons verenigingsblad “Plantaardig” zou de eerste week van maart 
uitkomen. Op verzoek van het bestuur is dit echter iets later geworden. Reden: door het 
lentenummer iets later te laten uitkomen kon de uitnodiging en de agenda voor 
de komende Algemene Ledenvergadering op 12 april 2014 in deze Plantaardig worden 
opgenomen en behoeven de uitnodiging en de agenda niet apart per post te worden 
verstuurd.  

 
En dat scheelt weer de nodige postzegels! 

 
-0- 

 
 

 

www.vtvmariahoeve.nl 
 
Wist je dat de rubriek "nieuws" wekelijks wordt bijgewerkt en dat het totaal aantal 
nieuwtjes en mededelingen inmiddels de 260 berichten is gepasseerd? 
 
Dus minimaal één keer per week de site even raadplegen om helemaal "bij te blijven". 
 
 

-0- 
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Nieuwjaarsreceptie 
 
Op 11 januari is in een gezellig vol verenigingsgebouw de traditionele nieuwjaarsreceptie 

gehouden. Onze voorzitter Eric den Dekker memoreerde in het  
kort de inspanningen van het afgelopen jaar en  

bracht een toost uit op het nieuwe jaar met  
de wens dat we een gezond verenigingsjaar  

tegemoet mogen gaan. 

 
Complimenten voor iedereen die heeft gezorgd 

voor de heerlijke hapjes en drankjes, zo zorgde 
ons aller An Stoks voor heerlijke oliebollen en 
appelflappen en kon iedereen genieten van de 

door Silvia ("de zus van" Rob van der Vlis) 
gebakken cakes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Meer foto's op onze website. (Onder 'nieuws' van 11 januari 2014) 

 

-0- 
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De Europese Commissie 
 

Een discussie over het Europees Parlement hoort niet thuis in een verenigingsblad van 
een volkstuindersvereniging. Een discussie over de hoeveelheid regels die worden 

voorgesteld door de Europese Commissie, de vraag of de salariëring van de 
Europarlementariërs in verhouding staan tot hun prestaties of de vraag  

of iedereen op al die Europese regels zit te wachten hoort thuis in  
een ander medium. Toch in deze uitgave van Plantaardig aandacht  

voor één van de voorstellen die door de Europese Commissie  
werd ingediend.  

 
Door de redactie 

 
Het blijkt dat de Europese Commissie vorig jaar een 
voorstel heeft ingediend om de wetgeving op het gebied 
van zaai- en pootgoed te wijzigen. De gevolgen hiervan 
zouden voor de volkstuinders betekenen dat het telen, 
ruilen en gebruik van zelf gewonnen en/of bewaard 
zaadmateriaal verboden zou worden en ja, dat moet je 
maar net weten. 

 
Gelukkig hebben we onze overkoepelende organisatie voor hobbytuinders, het AVVN, die 
dergelijk Europese voorstellen blijkbaar feilloos weet te traceren en heeft ingezien dat 
dergelijke aanpassingen in de wetgeving schadelijk zouden zijn voor de wereld van de 
hobbytuinders. 
 
Het AVVN liet begin mei 2013 op hun website weten: 
 
“De Europese Commissie heeft vandaag gestemd over het voorstel over de herziening 
van de zaai- en pootgoedwetgeving. De EU-woordvoerder namens de Commissie heeft 
ons laten weten dat de particuliere sector, volkstuinders en hobbytuinders, NIET onder 
de wetgeving gaat vallen. Zij kunnen onderling zaad blijven uitwisselen, plantaardig 
materiaal blijven aankopen en zaaizaad in kleine hoeveelheden blijven verkopen. 
Het AVVN is hier verheugd over. We zijn blij en tevreden dat onze lobby bij politiek en 
in de pers voor de belangen van de volkstuinders zijn vruchten heeft afgeworpen. 

Tot op vanmiddag was het onzeker of volkstuinders en andere tuinhobbyisten 
gevrijwaard zouden worden van de wetgeving. Het bleef mogelijk dat in het 
wetsvoorstel een verbod zou worden opgenomen op de teelt, ruilhandel en gebruik van 
zelf gewonnen en/of bewaard zaadmateriaal. Het AVVN heeft er bij de Europese 
Commissie op aangedrongen om een dergelijk verbod niet in de wetgeving op te nemen, 
omdat dit onwenselijk is in een tijdsgewricht waarin overheid en burgers streven naar 
een duurzame samenleving en een gezond milieu. Juist hobbytuinders kunnen in hun 
volkstuin of tuin bij huis een belangrijk verschil maken. 
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Onze communicatie hierover is de afgelopen week in de Nederlandse pers breed 
uitgemeten. Het AVVN stond op de bres voor volkstuinders en het belang van 
biodiversiteit. Wij vreesden dat de nieuwe wetgeving een toenemende en versnelde 
privatisering van collectief zaai- en pootgoed mogelijk zou maken door een beperkt 
aantal marktspelers, met namen als Monsanto, Dow, BASF en Bayer – allemaal actief in 
de chemische industrie, en dat daarmee lokale, oude en zeldzame gewassen en 
producenten van biologisch zaaigoed zouden verdwijnen. Deze laatste omdat zij de zeer 
hoge registratiekosten niet kunnen betalen. 

De Europese Commissie heeft wat dat laatste betreft onze vrees weggenomen: 
- Voor oude traditionele rassen zijn slechts lichte registratievoorschriften 

opgenomen. 
- Voor micro-ondernemingen - kleinschalige zaadaanbieders- worden de 

administratieve lasten verlaagd en zij zijn over het algemeen vrijgesteld van 
administratiekosten.” 

 
Kijk, zo’n alles in de gaten houdende AVVN, daar hebben we wat aan. Hulde! 

 
 
 

-0- 
 
 
 

Leuke actie van Life & Garden Leidschendam 

 
Life & Garden liet ons weten:  

"Wij bieden uw leden, bij een bezoek aan Life & Garden, 
in de periode van 15 maart tot 15 mei 2014, één gratis 

kop koffie aan in onze Orangerie!" 
(o.v.v. het tuinnummer en naam) 

 
 
En uit ervaring weten we dat er bij Life & Garden veel te 
zien en te genieten valt, maar dat ook de koffie er 
heerlijk is! (red.) 

 
-0- 

 

 

 



Plantaardig lente 2014 12 

Onze vereniging presenteerde zich op de  

"Natuurbeurs Haaglanden" 
 

De grote zaal van het Nutshuis aan de 
Riviervismarkt in Den Haag stond op 
donderdagavond 13 februari 2014 vol 
met kraampjes van organisaties en 
particulieren die in en om Den Haag 
actief zijn in de natuur: 
paddenoverzetters, tuinambassadeurs, 
volkstuinders, vlinderbeschermers, 
stadjutters en ga zo maar door. In een 
andere zaal vertelden vier mensen wat 
hen drijft en presenteerde de Natuur- 
en Milieufederatie Zuid-Holland haar 
Actieplan Groene Haaglanden.  

 
Vele bezoekers genoten van de presentaties van de diverse natuur- en 
milieuorganisaties. Zeer verheugend was de grote belangstelling die "onze" stand trok 
bij de bezoekers. Gelet op de reacties van de bezoekers bleek het thema "Natuurlijk 
Tuinieren" goed gekozen. Het vele (voorbereidende) werk van onze leden Jan Stam, Ed 
en Hely Split en Rob van der Vlis, heeft dus haar vruchten afgeworpen. 
Ook de makers van het programma "Haagse dingen" van de Haagse Stads TV waren 
aanwezig. De TV opnames zijn terug te zien op onze site onder "Natuurlijk Tuinieren" of 
onder "Nieuws" van 24 februari 2014, of via: www.haagsedingen.nl. 
 

 

 

 
 

 
Meer foto's op onze site onder de 
categorie "Natuurlijk Tuinieren" 
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en zo stonden we de volgende dag op Facebook ............................. 
 

  

AVVN  

10 uur geleden 

VTV Mariahoeve nam gisteren de volkstuinhonneurs waar op de eerste 
Natuurbeurs Haaglanden. Mariahoeve promootte het natuurlijk tuinieren 
met schwung, met name het lieveheersbeestkastje en de bijenhotels 
trokken de aandacht. Ze hadden een nieuw en een in gebruik genomen 
hotel bij hun, zodat bezoekers het verschil goed konden zien. De 
stadstelevisie Den Haag heeft opnames gemaakt voor uitzending a.s. 
zaterdag.  

-0- 

 

 

 

 

 

 
 
 

-0- 
 

Let op je spullen! 
 
Zoals we uit een bericht van Rudy van Min kunnen concluderen is dat er (weer) vreemden 
op de tuinen zijn geweest die baldadigheden hebben uitgehaald. Zo vond Rudy 
recentelijk onder meer zijn kruiwagen, een boomstam en wat van zijn plantenbakjes in 
de sloot.  

Laten we alert zijn op wat er op ons complex rondloopt. 
Zie je wat verdachts? Bel 1-1-2! 

 
-0- 
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Tips voor nestkastjes  
 

Met besdragende struiken en water kan je jouw tuin aantrekkelijker maken voor vogels 
maar als je wilt dat er ook in het voorjaar, in het broedseizoen, vogels in je tuin  

wonen, dan hebben sommige soorten extra hulp nodig.  
 
Merels, vinken en vele andere vogels bouwen zelf een nest in de boom maar er zijn ruim 
twintig vogelsoorten die in holen broeden. In het bos zijn die holen vaak oude 
spechtengaten of ingerotte oude holle bomen. In de meeste tuinen worden bomen niet 
zo oud en groot omdat ze dan teveel zon wegnemen. We kunnen de holle bomen 
nabootsen met nestkasten. 
 
De nestkast is al vrij oud in de vorm van de spreeuwenpot. Die werd met een heel 
speciale bedoeling opgehangen. Als de jonge spreeuwen bijna uitvlogen werden ze eruit 
gehaald en….. gingen ze de pan in! 
 
De mezenkast is begin vorige eeuw “uitgevonden”. Een paar Duitse houtvesters hadden 
zo’n last van allerlei insecten en keverplagen in hun bos dat ze uitgeholde boomstammen 
met een deksel en invlieggat ophingen om zo de vogels, die de plagen moesten 
bestrijden, naar hun bos te lokken. De eerste biologische dynamische 
bestrijdingsmethode!  
 
Een nestkast is dus niets anders dan een oude bomenholte nabouwen en die hoeven 
gelukkig niet rond te zijn. De vogels bouwen zelf een nest in de kast. Dat is rond en daar 
leggen ze de eieren in. Belangrijk is dat de ruimte groot genoeg is om een nest in te 
kunnen bouwen en om straks vijf of soms wel meer dan tien jongen in te laten opgroeien. 
 
Het is ook belangrijk goed materiaal te gebruiken. Hout is goed materiaal want dat 
ademt. Als de jongen op een hete zomerdag veel vocht verdampen dan moet dat niet in 
de vorm van condens op de bodem terechtkomen want dan worden ze nat, koud en gaan 
ze dood. Plastic is dus ongeschikt als materiaal. 
 
Je weet nooit precies welke vogels in je nestkast komen, want in de meeste kasten 
kunnen verschillende vogels gaan wonen. De grootte van de entree, het invlieggat, is 
daarbij het belangrijkste.  
Koolmezen, de algemeenste holenbroeders van onze tuin, hebben een invlieggat nodig van 
32 mm. Maar ringmussen en andere vogels hebben liever een andere maat opening (kijk 
voor de juiste maten naar “zelf een nestkastje maken” in deze Plantaardig).  
 
Belangrijk is of het invlieggat hoog genoeg zit. De vogels moeten niet zomaar vanaf het 
nest naar buiten kunnen kijken. Een diepte van enkele decimeters zorgt er voor dat de 
jongen buiten bereik van o.a. eksters blijven.  
 
 

-0- 
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Zelf een nestkastje maken 
 

Let wel, bijna alle "holenbroeders" stellen specifieke eisen 
aan hun nestkast. Al was het maar de maat van het vlieggat.  

(Bron: Vogelbescherming Nederland) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderstaand enkele voorbeelden. Zie een compleet overzicht inclusief tekeningen op: 
www.vtvmariahoeve.nl onder Natuurlijk Tuinieren. 
 
 
Koolmees:  
Ophanghoogte: 2-3 meter, Afmetingen: H26, B12, D12, Vlieggat: 3,2 cm. 
(Twee koolmeeskasten minimaal 10 meter uit elkaar hangen) 
 
Pimpelmees:  
Ophanghoogte: 2-3 meter, Afmetingen: H26, B12, D12, Vlieggat: 2,8 cm. 
(Afstand minimaal 3 meter van koolmeeskast) 
 
Ringmus:  
Ophanghoogte: 2-3 meter, Afmetingen: H26, B12, D12, Vlieggat: 4,0 cm. 
(Hang meerdere kasten bij elkaar. Mussen houden van gezelligheid)  
 
Spreeuw:  
Ophanghoogte: 2-5 meter, Afmetingen: H30, B16, D16, Vlieggat: 4,5 cm. 
(Traditioneel broeden spreeuwen onder de dakpannen, maar bij nieuwbouwhuizen 
lukt dat meestal niet. Er zijn ook ouderwetse spreeuwenpotten in de handel van 
aardewerk die men tegen de gevel kan hangen) 
 
Bonte vliegenvanger:  
Ophanghoogte: minimaal 2 meter, Afmetingen H26, B12, D12, Vlieggat: 3,2cm. 
(De vliegenvanger arriveert laat in de lente. Daarom tot half april vlieggat afsluiten 
tegen “krakers”) 

 
-0- 
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Ondergrondse afvalcontainers 
 
Inmiddels zijn er buiten ons tuincomplex ondergrondse afvalcontainers geplaatst en wel 
nabij het eerste flatgebouw aan het Isabellaland en bij de flats aan het 
Margarethaland. We hoeven dus niet meer ons huisvuil uit ons tuinhuisje mee te nemen 
naar huis om het daar aan te bieden. Ook hoeven we niet meer illegaal ons eigen afval in 
de afvalbakken te proppen op ons tuincomplex. En dit laatste was al jaren lang een doorn 
in het oog. Want deze afvalbakken (bestemd voor bezoekers) worden geleegd door onze 
eigen vrijwilligers. Het ene tuinlid liet dus zijn afval opruimen door een ander tuinlid! 
 
Aan het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers zijn wel voorwaarden verbonden: 
• Alleen bestemd voor restafval, dus niet voor grof afval. 
• GFT afval mag in de containers, mits verpakt in een afgesloten vuilniszak. 
• Mocht een afvalcontainer vol zijn of defect, dan is het beslist niet toegestaan om 

het afval naast de container te zetten. 
• Ook afval dat niet in de opening van de container blijkt te passen, mag niet naast de 

container worden achtergelaten. 
• Glas en papier behoren in de aanwezige glas- en papiercontainers. 
 
 

Laten we ons allemaal aan de spelregels houden,  

zodat ons tuincomplex en de directe  

omgeving lekker schoon blijft! 
 

-0- 

 

 

 

Goede en Slechte buren 
 

"In de biologische moestuin kun je voordeel halen door gebruik te maken van de goede 
invloeden die bepaalde groenten en kruiden op elkaar hebben. Door groenten  

regelmatig ergens anders in je tuin te zetten, put je de bodem niet uit en  
voorkom je ziekten. Als je de tuin in vakken verdeelt, kan je elk jaar  

naar een ander vak opschuiven. Door de juiste groenten bij elkaar  
te zetten voorkom je bijvoorbeeld bladluis en wortelvlieg",  

aldus Ed Split. 
 

Op de volgende pagina tref je een overzicht aan dat Ed ons aanreikte zodat je 
gemakkelijk in één oogopslag kunt zien welke de ”goede buren” en welke de “slechte 
buren” zijn van de verschillende soorten groenten en fruit: 
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"Goede buren" 

 

 

"Slechte buren" 

Aardappels: koolsoorten, koolrabi, maïs, tuinbonen, 

afrikaantjes, knoflook, pepermunt 

zonnebloemen, tomaten, selderie 

pompoenen, komkommers 

Aardbei: 

 

knoflook, kropsla, prei, radijs, spinazie Koolsoorten 

Andijvie: stokbonen, knolvenkel, prei, koolsoorten - 

Asperges: 

 

tomaten, peterselie, kropsla, komkommers knoflook, uien 

Bieten (rode): 

 

uien, koolsoorten, koolrabi, pluksla, dille, 

wortels, bieten, kropsla, dille, aardbeien, 

knoflook, komkommers, koriander 

stokbonen, spinazie, aardappels 

Courgettes: 

 

uien, stokbonen, maïs, Oost-Indische kers - 

Erwten: 

 

wortels, radijs, komkommers, courgettes, 

maïs, kropsla, dille, koolsoorten, koolrabi 

uien, prei, knoflook, bonen, 

aardappels 

Knoflook: 

 

rozen, lelies, tulpen, aardbeien, tomaten 

vruchtbomen, frambozen, bieten, wortels 

stokbonen, erwten, koolsoorten 

Komkommers: 

 

maïs, bonen, erwten, selderie, uien, prei, 

kool, bieten, kropsla, koriander, dille 

tomaten, aardappels, radijs 

Koolsoorten: 

 

aardappels, selderie, bieten, snijbiet, dille, 

kropsla, spinazie, pluksla, dille, andijvie, 

prei, tomaten, erwten, koriander 

mosterd, knoflook, aardbeien, uien 

Kropsla: radijs, bieten, uien, maïs, komkommers, 

aardbeien, tomaten, spinazie, pompoen 

selderie, peterselie 

Pluk-snijsla: tomaten, bieten, dille, koolsoorten, radijs, 

knolvenkel 

- 

Prei: 

 

uien, selderie, kropsla, wortels, erwten, 

koolsoorten, Oost-Indische kers 

bonen, erwten 

Radijs: 

 

kropsla, Oost-Indische kers, tomaten, 

bonen, spinazie, snijbieten, koolsoorten, 

koolrabi, wortels, erwten, tuinkers 

Komkommers 

Selderie: 

 

tomaten, prei, koolrabi, komkommers, 

koolsoorten (vooral bloemkool) 

maïs, kropsla, aardappels 

Snijbieten: radijs, koolsoorten, wortels  - 

Spinazie: 

 

aardbeien, bieten, tomaten, 

stokbonen,radijs, koolsoorten, aardappels 

- 

Stokbonen: 

 

koolsoorten, koolrabi, kropsla, pluksla, 

komkommers, selderie, aardappels, bieten, 

tomaten, bonenkruid 

knolvenkel, erwten, knoflook, prei, 

uien 

Uien: 

 

wortels, bieten, kropsla, dille, aardbeien, 

komkommers, kamille, bonenkruid 

koolsoorten, bonen, erwten 

Wortels: 

 

uien, tomaten, radijs, erwten, knoflook, 

snijbieten, prei, dille, pluksla, bieslook, 

salie, rammenas, rozemarijn 

- 
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Gezocht: 
 

Handige en minder 
handige mannen en 
vrouwen die  willen 

helpen met bestraten, 
elektra, sjouwen en/of 

schilderen 

Werk aan de winkel 
 

 

Hoewel onze vereniging zich gelukkig mag prijzen met 
heel wat leden die een deel van een vrije tijd willen 
opofferen aan hun vereniging, zijn er momenten dat  

de vereniging voor speciale werkzaamheden toch  
nog net wat helpende handjes tekort komt.  

 
Begin van het jaar keek de redactie wat er zoal op het 
verlanglijstje staat: 

 

� De verzakte bestrating bij het toegangshek opknappen. 
� Een nieuwe lichtsensor installeren bij het toegangshek en het winkeltje omdat de nu 

de verlichting constant blijft branden. 
� De afvalbakken voorzien van deksels waardoor de meeuwen de bakken niet meer 

kunnen leeghalen en opnieuw schilderen. 
� In het opslaggedeelte van het winkeltje ruimte maken voor de spullen die straks uit 

de oude bestuurskamer gaan komen. 
� In het werkhok zijn nog de nodige werkzaamheden nodig zodat het een echte 

werkplaats wordt met een goede werkbank, stevig vastzittende bankschroef en 
slijpmachine. 

� Het metalen hekwerk bij het afdak voor de kruiwagens zou een kwastje verf kunnen 
gebruiken. 

� Een rustbankje voorbij de 2e brug begint wat scheef te staan. 
� De lampen van de lantaarnpalen langs het pad naar het verenigingsgebouw werken 

niet allemaal, terwijl tijdens donker iedereen wel veilig van en naar het 
verenigingsgebouw wil kunnen lopen. 

� Een kozijn en nog een klein stukje buitenwand van "het tuinpaviljoen" moet worden 
afgeschilderd. 

� De beplanting achter het nieuwe verenigingsgebouw moet verder worden aangeplant 
en plannen voor de aankleding van de voorzijde moeten verder worden uitgewerkt. 

� Een flinke klus wordt het afbreken en afvoeren van de oude bestuurskamer nadat 
deze is leeggehaald.  

� Tot slot zal de vrijgekomen ruimte opnieuw moeten worden ingericht en hier heeft 
het team van Natuurlijk Tuinieren al leuke ideeën voor. 

 
Sommige werkzaamheden kunnen tijdens de reguliere werkbeurten worden uitgevoerd, 
maar er blijft nog genoeg werk over waarbij extra helpende handen meer dan van harte 
welkom zijn.  

 

Wie oh wie wil assisteren? 
 

-0- 
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De ecologische verbindingszone -update- 
 

Een super enthousiaste medewerker van het waterschap Delfland  
liet eind december uitvoerig weten hoe het met  

de stand van zaken is met de dam in  
de ecologische verbindingszone. 

Kort samenvattend:  
• In samenwerking met het waterschap Rijnland is een constructie bedacht om 

tijdens de zomermaanden, wanneer hun waterpeil hoger is, water vanuit Rijnland 
naar Delfland te laten stromen, zonder dat water vanuit Delfland terug stroomt. 

• Er worden al voorzichtig schetsen gemaakt hoe e.e.a. te realiseren waarbij wordt 
getracht "vismigratie" mee te nemen in het ontwerp. 

• Hernieuwde afspraken worden tussen beide waterschappen gemaakt wie de grote 
watergang (het water langs ons tuincomplex. red.) gaat onderhouden. 

• Vissen zullen in de toekomst hopelijk vanuit de Duivenvoordse- en 
Veenzijdsepolder naar Mariahoeve kunnen zwemmen en weer terug. 

• Volgende stap is overleg met de gemeente Den Haag. 
 
Als alles meezit, alle partijen willen meewerken en budget en handtekeningen rond 
zijn, dan zou e.e.a. in het najaar van 2014 kunnen worden afgerond. 

 

 

 

 

Hopelijk stroomt hier straks weer "vers" 
water en is er weer sprake van een echte 
ecologische verbindingszone "De Schenk" en 
komt er ook weer volop leven in de sloten 
van ons tuincomplex! 
 

 

 

 

 

-0- 

 

Speciale dank 
 
Ook dit jaar zijn we weer blij verrast door de mooie planten die Madelein Vreeken heeft 
geschonken t.b.v. het Natuurlijk Tuinieren. 
  
Nogmaals hartelijk dank   
Ed Split 
 

-0- 
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Ik ben 
beroemd. 

Yeh! 

Een mol, je vriend of vijand? 
 

De één heeft op z'n tuin nooit te maken met een mol, een ander soms wel en vindt het 
platmaken van een molshoop genoeg en een ander vindt een mol een stuk ongedierte  

dat zo snel mogelijk moet worden uitgeroeid desnoods tot bloedens aan toe.  
De redactie dook in de boeken, dook het internet op en dook ondergronds  

om te kijken hoe je nou op een diervriendelijk manier kunt 
omgaan met een mol op je tuin. 

 
Al zoekende valt het op dat over een mol ontzettend veel informatie is 
te vinden. Het lijkt wel of een mol nog beroemder is dan de Beatles, 
Albert Einstein of Ajax. Uit de enorme hoeveelheid informatie is 
geprobeerd een samenvatting te maken.  
 
1. Algemene info. 
Mollen worden gemiddeld 3 jaar oud. De haren van een mol 
bewegen soepel in de huid en zo wordt een mol niet gehinderd 
tijdens vooruit en achteruit kruipen door de mollengangen. Mollen 
kunnen slecht zien, maar hun gehoor is bijzonder goed en hun 
reukvermogen is redelijk ontwikkeld. Mollen hebben ook iets 
'menselijks', hun voorpootjes lijken namelijk sterk op 
mensenhanden met 5 vingers. Alleen in de paartijd leven 
mannetjes en vrouwtjes samen. Een mol leeft verder alleen in hun eigen 'territorium', 
dus op je tuin zal je hooguit met maar één mol te maken hebben. De mol maakt 2 soorten 
gangen. Diepe gangen tot wel ruim een meter ondergronds en oppervlakkige gangen, de 
zgn. 'mollenritten'. De mol is gek op niet al te zure grond, want hier worden de meeste 
regenwormen gevonden. Een mol is zowel overdag als in de avond actief. Zo'n acht jaar 
geleden was de mol nog een beschermd diersoort. Maar doordat de natuurlijke vijanden 
van de mol zoals uilen, reigers, ooievaren wezels en vossen steeds minder te vinden zijn 
neemt de mollenpopulatie weer voldoende toe. Een mol controleert zijn mollengangen een 
paar keer per dag op zoek naar wormen, slakken, kevers en insecten die al gravend per 
ongeluk in een gang terecht zijn gekomen. In de herfst en winter zien we vaak meer 
molshopen. Dat komt omdat de wormen dieper ondergronds gaan en ook de mol daarom 
dieper gaat graven. Een mol maakt een voedselvoorraad maar houdt geen winterslaap. 
Een mol verplaatst zich in de mollengangen sneller dan bovengronds. Ondergrond worden 
"snelheden gemeten" van zo'n 5 km per uur. Mollen kunnen goed zwemmen. 
 

2. De positieve punten van een mol. 
Allereerst is het eigenlijk een compliment als er een mol in je tuin vertoeft. Het 
betekent dat er sprake is van gezonde grond.  Een mol belucht en draineert de grond 
uitstekend en veel beestjes die schadelijk of hinderlijk kunnen zijn voor groenten en 
planten worden verorberd door een mol.  
 

3. De minpunten van een mol. 
Eigenlijk zijn de molshopen en met name de mollenritten de "enige" minpuntjes van een 
mol in je tuin. En dat geldt in feite voornamelijk voor de tuinders die een gazon hebben. 
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Het ongemak van molshopen en mollenritten in borders en in groentetuinen is eigenlijk 
alleen een kwestie van de grond weer wat gelijk maken en een bedankje aan de mol voor 
het beluchten van de grond. 
 

4. Het voorkomen van een mol in je tuin. 
Wil je voorkomen dat er een mol in je tuin gaat verblijven, dan is het planten van het 
bolgewas "keizerskroon" een goed idee. De keizerskroon is een bolgewas dat al meer dan 
honderd jaar in Europa wordt gekweekt. De plant wordt z'n meter hoog en in tuincentra 
zijn diverse soorten verkrijgbaar. De keizerskroon verspreidt een geur dat verdacht 
veel lijkt op de geur van een vos. Als je alleen je gazon wilt beschermen tegen molshopen 
dan kan je ervoor kiezen om bij het aanleggen van een gazon eerst op zo'n 20 cm diep 
gaas te leggen. De mol zal dan niet het gazon beschadigen, maar hooguit om het gazon 
heen de grond voor jou beluchten en draineren. 
 

5. Het verjagen van een mol uit je tuin. 
Ook hier zal het planten van de keizerskroon een positief effect hebben. Het 
veroorzaken van een, voor de mol, hinderlijk geluid door het ingraven van bv. flessen 
(zonder bodem) en allerlei soorten kokers die in de handel verkrijgbaar zijn werken 
alleen maar goed als ze op een juiste wijze in een mollengang worden geplaatst zodat er 

een open verbinding ontstaat tussen de mollengang en de buitenlucht. Een ander 
diervriendelijk middel dat dikwijls goed werkt is het aanbrengen van mollenballen in de 
mollengang. De mollenballen, die verkrijgbaar zijn in tuincentra (o.a. van het merk 
ECOstyle), verspreiden in de gangen een onaangename lucht waardoor de mol elders zijn 
heil gaat zoeken. Een ouderwets recept is het rondom de tuin op een onderlinge afstand 
van zo'n 30 cm mottenballen in de grond stoppen. Ook deze mottenballen verspreiden 
een onaangename lucht. Maar mottenballen zijn inmiddels zo ouderwets dat ze 
waarschijnlijk alleen nog maar op de (Haagse?) markt verkrijgbaar zijn.  
 

6. Mollenklemmen. 
Erg dieronvriendelijk is het plaatsen van een mollenklem. Er blijken twee soorten 
klemmen in de handel te zijn. Een klem waarvan de fabrikant beweert dat de mol 
hiermee wordt gevangen maar niet zal worden verwond of gedood. Het lijkt een 
twijfelachtige bewering. In ieder geval zal je de tuin dagelijks moeten bezoeken om te 
kijken of er al een mol in de klem zit om te voorkomen dat de mol te lang gevangen blijft 
zonder drinken en voedsel èn ook nog eens met de nodige stress. Daarnaast is de kans 
groot dat de mol toch letsel heeft opgelopen en wat moet je dan doen? Al met al een 
zielige vertoning. De andere soort klem is de klem waarmee de mol in één klap "pijnloos" 
zou worden gedood.  En dat schijnt alleen maar te werken als tijdens het dichtklappen 
van de klem de mol in de juiste positie zit. Is dat niet het geval, dan zal de mol gewond 
raken en mogelijk een langzame pijnlijke dood tegemoet gaan.  
 

 

En dat heeft het beestje beslist niet verdiend! 
 

-0- 
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Tuintips  
 
 
Luizen: 
Luizen schijnen gek te zijn op Oost-Indische kers. Door in april/mei wat Oost-Indische 
kers te zaaien tussen je groenten heb je de kans dat de luizen van de Oost-Indische 
kers gaan eten en niet van je groeten. 
 
Insectenhotel maken: 
Leuk klusje voor kinderen. Een kistje vullen met holle stengels, uitgeboorde stammetjes 
en mos. Dat lokt bijen, lieveheersbeestjes en andere insecten. Veel van dat kleine spul 
zijn weer voedsel voor vogels. Dus door zo'n insectenhotel lok je vogels naar je tuin. 
 
Mest: 
Gebruik je koe-, varkens- of paardenmest voor een composthoop, dan mag er gerust 
flink wat stro inzitten. Stro brengt lucht in de composthoop hetgeen de natuurlijke 
processen bevordert. En hoe verser de mest hoe beter!  
 
Wilde planten: 
Op de website van de KNNV (vereniging voor veldbiologie) kan je een keuze maken uit 
meer dan 300 zaden. De zaden zijn door de leden van de KNNV zelf verzameld en 
kosten rond de € 1,- per zakje dat goed is voor 2 tot 3 m2. De opbrengst is voor de 
KNNV. De wilde planten trekken vlinders en vogels aan die van de nectar en de zaden 
snoepen. 
 
Hommels: 
Onderzoek in Engeland heeft uitgewezen dat hommels vooral gek zijn op rode en 
gestreepte bloemen. Vooral Leeuwenbekjes blijken erg in trek. 
 
Bloei in de lente: 
Steeds weer spijt dat er in de lente nog te weinig bloeit in je tuin? Wellicht is voor het 
volgend jaar de winterroos (Helleborus orientalis) een oplossong. Het zijn sterke planten 
die zich goed uitzaaien. Een minpuntje is dat de bloemen wat verscholen onder de 
bladeren groeien. Maar dat is goed op te lossen door wat bladeren weg te knippen.  
 
Camelia: 
Ook een vroege bloeier is de camelia. De camelia (japonica) is winterhard, blijft groen en 
bloeit al vroeg in het voorjaar. Snoeien na de bloei. De camelia staat ook bekend als de 
"Japanse roos". 
 
Peterselie: 
Benieuwd of er bij onze tuinders de peterselie goed de (warme) winter is doorgekomen. 
Om jonge scheuten te activeren schijnt het goed te zijn om de hele plant af te knippen 
en te bemesten met koemestkorrels. 
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Onkruid wieden: 
Onkruidzaden vormen eerst wortels en daarna bladeren. En als de bladeren eenmaal 
groeien is het te laat. Door vanaf eind februari, begin maart wekelijks te schoffelen 
(ook al is er geen onkruid te bekennen) is de kans groot dat onkruid wegblijft. Door te 
laat te beginnen met schoffelen zullen de kapot geschoffelde wortels zich gaan 
vermenigvuldigen en blijft er nog maar één optie over: met het handje wieden! 
 
Gazon: 
Het is nu de tijd om het gazon een grote beurt te geven. Verticuteren (geen leuke klus!) 
vooral op plekken waar sprake is van mosgroei. En voldoende bemesten. Het gazon kan 
ook al voor de eerste maal worden gemaaid dit jaar, maar vooral nog niet te kort. 
 
Zaaien en planten: 
Ook is het nu de goede tijd om diverse soorten groenten te zaaien en allerlei planten en 
bomen te planten of te verplanten. 
 
Uien: 
Het telen van uien uit zaad is een moeizame klus. De zaden kiemen vaak hopeloos 
langzaam en de larven van de uienvlieg willen nogal eens roet in het eten gooien. Het 
schijnt dat je met plant-uien meer succes hebt. 
 
Vogels in de tuin: 
Vogelbescherming heeft een hele reeks producten en diensten. Op de website 
www.vogelsinmijntuin.nl vind je veel informatie. Daar kun je ook een gratis brochure 
aanvragen met een aantal basistips. Kom je er niet uit, schakel dan voor een vriendelijk 
prijsje een van hun speciale tuinvogel consulenten in. 
 
Zonnebloemen: 
Vanaf april kunnen zonnebloemen worden 
gezaaid. Zorg voor een redelijk zonnige plek en 
stel zeker dat de zaden voldoende vocht 
krijgen. Als je wat zaden bewaart en die pas 
begin juni zaait, dan heb je kans dat deze nog 
bloeien als die van april zijn uitgebloeid.  
Wie heeft straks de hoogste zonnebloem?? 
 
 

-0- 

 
 
 

Tekening: Piet van Steijn (tuin 62) 
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Cijfers & feiten 
 

De gemeente Den Haag had in 2011 het doel voor ogen dat 25% van de Hagenaars zich 
zou inzetten als vrijwilliger. In oktober 2013 werden de cijfers gepresenteerd over  

de ontwikkelingen van het vrijwilligerswerk in Den Haag. En wat bleek? De 25%  
werd ruimschoots gehaald, want uit de laatste enquête bleek het percentage 
vrijwilligers 27% te zijn. Als je zoiets leest dan denk je hoe het percentage  

vrijwilligers bij onze tuinvereniging is en of onze vereniging een goede  
afspiegeling is van de Haagse samenleving. Met 80 leden zouden we  

20 vrijwilligers moeten hebben om minimaal die 25% te halen. 
 

De redactie ging aan het tellen........... 

 
Laten we beginnen met de vrijwilligers die het bestuur vormen: 
Met voorzitter Eric den Dekker, tweede voorzitter Anneke Stam, 
penningmeester Henk Staal, secretaris Ineke van der Vlis, de 
commissarissen Mijnhart Johannes, Ed Split, Jan Stam en Rob van 
der Vlis zitten we op: 8 vrijwilligers. 
 

Dan hebben we Ronald v.d. Ende van het winkeltje, An Stoks en Bram Franken die 
commissie van onderzoek vormen, Bart Fennema en Bert Blom van de 
website/Plantaardig, Hely Split van de tuintaxatie, Theo Velthuysen van de 
bouwcontrolecommissie en Joke Janse die ondersteuning geeft bij de financiële 
administratie. En Koos Sol weliswaar niet meer in het bestuur maar wel beschikbaar voor 
hand- en spandiensten. Tussenstand: 17 vrijwilligers. 
 
Gaan we verder met de enthousiastelingen van het Natuurlijk Tuinieren (Bij deze groep 
zitten er, net zoals bij de vorige opsomming, een paar vrijwilligers die al een keer 
genoemd zijn dus deze tellen we niet mee. We tellen wel eerlijk!): Sient Vingerling, 
Periklis Skourlis, Doreen Saunders, Jean Ottespoor, Piet en Els van Steijn, Udo Teunis, 
Judith Split, Kor Krul en Jan Stam. Tussenstand: 27 vrijwilligers. 
 
En dan nog de vrijwilligers Mieke van der Kaai en Adriana Oele die de borders bij de jeu 
de boulesbaan zo prachtig onderhouden. Vervolgens Jacques Vork, Marian Blom, 
Natascha Blom, Aletta Leewens en Agnes van de Vooren die klaar staan als de bewoners 
van zorgcentrum Mariahoeve bij ons op bezoek komen. Tussenstand: 34 vrijwilligers. 
 

Dit betekent dat we binnen onze vereniging 42% vrijwilligers hebben. 
 

Ruim boven het Haagse gemiddelde dus. Soms denk je dat je te weinig vrijwilligers hebt 
om alles te doen wat je graag zou willen, maar deze cijfers vallen zeker niet tegen! 

 

En nu maar hopen dat we in de opsomming niemand zijn vergeten! 
 

-0- 
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Kort nieuws 
   

• De bibliotheek in ons Tuinpaviljoen breidt                                                                
zich nog steeds uit. Recentelijk zijn er weer                                                        
prachtige boeken over ondermeer planten,                                                        
tuininrichting en bijen aan de collectie toegevoegd.            (Tekening: Piet van Steijn)                                                       
 

• Informatie van het AVVN: “Staatssecretaris van Milieu Wilma Mansveld heeft 
voorgenomen om met ingang van 1 november 2015 het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen door particulieren te verbieden”. (Onze vereniging voldoet 
reeds aan de nieuwe wetgeving. Het assortiment in onze verenigingswinkel bevat 
uitsluitend producten die voorkomen op de advieslijst van het AVVN, dus net nog een 
stapje milieuvriendelijker dan de wettelijke eisen). 

 
• De imkervereniging Den Haag heeft een geheel vernieuwde website: 

www.imkersdenhaag.nl. Een kijkje op deze site is zeker de moeite waard! 
 
• Met de kop “Tuintje in mijn hart” besteedde de ANWB in het septembernummer van 

hun blad De Kampioen vier pagina’s aan het fenomeen Volkstuin. “De volkstuin is in 
enkele jaren ongekend populair geworden. De complexen zijn dorpen op zichzelf, vol 
kleurrijke bloemen en mensen….” aldus de ANWB. En gelijk hebben ze! 

 
• Vorig jaar werd de Stichting “De Tuinen van Mariahoeve” (in het wijkpark de Horst 

achter winkelcentrum Mariahoeve) officieel gelanceerd door wethouder van 
stadsdeel Haagse Hout Ingrid van Engelshoven. De stichting kreeg deze dag van 
Aegon een bijenkast aangeboden. Als klap op de vuurpijl kreeg de Tuinen van 
Mariahoeve ook nog eens de Piet Vinkprijs 2013 uitgereikt! En niet te vergeten dat 
de maand daarvoor ook al de “Gulden Klinker” en een cheque van € 1.000 aan hen 
werd uitgereikt. Wat een successen voor deze club enthousiastelingen waar ook ons 
tuinlid Jacques Vork deel van uitmaakt! Allemaal welverdiend!  

 
• Wist je dat niet alleen deze Plantaardig, maar ook de vorige uitgaven 

van Plantaardig digitaal te vinden zijn op www.vtvmariahoeve.nl?   
 
• Vanaf 1987 (!) was Henk de Water lid van onze vereniging en afgelopen jaar 

besloot hij te stoppen met tuinieren om met zijn vrouw Adrie meer tijd te kunnen 
gaan besteden aan heerlijke vakanties met de caravan. Henk bedankt voor het vele 
(zware) werk dat je voor de vereniging hebt gedaan. Het gaat jullie beiden goed! 

 
• Op de website van Vogelbescherming Nederland kunnen we vanaf maart weer 

genieten van de webcams.  
 
• Met ingang van 27 maart 2014 is burgemeester Jozias van Aartsen herbenoemd voor 

een periode van 6 jaar. En wetende dat burgemeester van Aartsen de Haagse 
volkstuinen een warm hart toedraagt is dit een goed bericht! 
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• 6 Januari jl. werd in De Bilt een temperatuur van 14,5 graden gemeten. Deze dag 
bleek de warmste 6 januari ooit! Sterker nog, heel de winter van 2014 bleek de 
warmste sinds 100 jaar. En nu maar afwachten hoe de natuur op onze tuinen 
reageert op deze absurde wintertemperaturen. 

 
• Afgelopen januari en februari zijn er in het winkelcentrum "Mariahoeve" enkele 

malen de "Basiscursus Ecologische tuinieren" georganiseerd. De cursus werd 
georganiseerd door de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT), die 
sinds kort ook een afdeling in Den Haag heeft. Waarschijnlijk komen er ook nog 
cursussen in maart. Info: velt-nederland.nl en www.velt.be.denhaag. Aanmelden: 
veltdenhaag@gmail.com.  Kosten: € 40, - voor leden en € 50,- voor niet-leden en dat 
is inclusief een cursusboek. We zijn benieuwd of er leden van onze vereniging 
hebben deelgenomen aan deze cursus en hoe zij het hebben ervaren. 

  
• Op de Haagse TV-zender Den Haag TV is iedere zaterdag vanaf 19.30 uur het 

programma "Haagse Dingen" te zien. In dit programma wordt ook geregeld aandacht 
besteed aan natuur en milieu. Op de site van "Haagse dingen" (www.haagsedingen.nl) 
kan je eerder uitgezonden afleveringen terugzien. Zo ook een leuke aflevering over 
tuinvereniging "Loolaan" en natuurlijk de presentatie van onze vereniging. 

 
• In navolging van Zwitserland en Frankrijk is het de bedoeling om op 24 en 25 mei ook 

in Nederland voor het eerst het natuurfeest "Fête de la Nature" ("Vier de natuur") 
te gaan houden. Meer info: www.fetedelanature.nl. 

 
• Vogelbescherming Nederland laat weten dat het niet goed gaat met het 

vogelbestand in Nederland. De populatie van de boerenzwaluw als voorbeeld is de 
afgelopen 40 jaar afgenomen van 50 tot 75%, de huismus is meer dan 50% 
verdwenen en de velduil voor 90%. 

 
• Vanwege drukke werkzaamheden en/of gezondheidsredenen werd het 

vrijwilligersteam van Natuurlijk Tuinieren wat kleiner. Maar gelukkig is Jan 
Stam spontaan toegetreden tot het team.  

 
• Mieke van der Kaaij (tuin 13) is op zoek naar een regenton. Wie kan haar helpen? 

 
-0- 

 

 
 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. 
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan". 

 
Nelson Mandela 

1918 - 2013 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

Zaterdag 12 april 2014 
 

Het bestuur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve nodigt de leden, kandidaat-leden, 
ondersteunende leden alsmede vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN hierbij 

uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 om 14.00 uur in het 
Tuinpaviljoen. Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn.  

Mocht u verhinderd zijn, horen wij dat graag van u. 
 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” 
 
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 om 14.00 uur in het 
Tuinpaviljoen. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 oktober 2013 (zie Plantaardig 

december 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 door de Secretaris 
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 

12. Rondvraag en sluiting 
 
 

 
M A C H T I G I N G 

 
De ondergetekende,  ________________________________________ (tuin nr. _____) 
 
machtigt hierbij  
 
de heer/mevrouw  ________________________________________ (tuin nr. _____) 
 
om namens hem/haar een stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering van 
zaterdag 12 april 2014. 
 
 
 
______________________________ 2014  ______________________________ 
(datum)      (handtekening)  
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Werkbeurtenrooster 2014 
Versie: maart 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 54 Dhr. S. van der Vlis 

81 Mw. W. Peters 80 Dhr A. van der Waals 63 Mw. N. Garcia 

   

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: 

 
Zomernummer 

(juni - augustus) 
 

 
 

Uiterlijk 15 mei 

 
 

1e week juni 

 
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 

 
 

 
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 


