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Voorzitter journaal  

 

Beste tuinvrienden, 

Terwijl ik weer met mijn stukje wil starten tekent 

zich buiten de komst van de 2de grote storm van 

dit najaar al af. De wind neemt al aardig toe en ik 

lees net op mijn android dat “code oranje” is 

afgegeven. 

Ik fiets altijd met veel plezier door regen en wind 

naar mijn werk maar voor de zekerheid heb ik 

vandaag de bus maar genomen. Dit omdat juist ik 

nu wel weet wat zo’n stormpje voor desastreuze 

gevolgen kan hebben. Ik heb net mijn eega 

gebeld om even op de tuin te gaan controleren of alles stormvast en weersbestendig 

is om eventuele calamiteiten te voorkomen.  

Bij de laatste storm was bij ons namelijk het spreekwoordelijke hek van de dam. 

Letterlijk betekende dit dat onze trampoline van de tuin was verdwenen en gegrepen 

door de wind uiteindelijk waarschijnlijk met een salto mortale in de tuin van buurman 

Jacob was geland. Het toch al niet lichte gevaarte had, zonder de haag aan de 

achterzijde van onze tuin te beroeren, een jump van meer dan 30 meter door de 

lucht gemaakt. Vervolgens heeft het optrekje van Jacob tenslotte als buffer voor 

verder onheil gezorgd. De schade op zijn perceel en onze wederzijdse tuinen zijn tot 

een minimum beperkt gebleven maar de “trampo”, zoals mijn jongens het gevaarte 

noemen, was wel rijp voor de schroothoop.  

Een gewaarschuwd man loopt dus niet meer achter de feiten aan en dekt zich vooraf 

in om zijn erf en die van anderen te vrijwaren van ongewenste ravages. 

Jacob bij deze nogmaals mijn excuus voor de overlast die storm en slechte 

voorzorgsmaatregelen jou bezorgd hebben. Verderop in Plantaardig kunt u lezen wat 

de storm van oktober dit jaar aanrichtte....  

 

December 

“Gaat er nog wat groeien?” 

Is op Sinterklaasavond 

den maan helemaal rond 

Dan bloeien op de tuin geen 

nieuwe planten meer in den grond 
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Klein kerstverhaaltje 

Van onze voorzitter 

Er was eens een klein tuinkabouterdorpje waar alle tuinkabouters in “Pais en Vree” 

met elkaar leefden en alles met elkaar deelden. s ’Morgens als zij elkaar bij het 

krieken van de dag tegen kwamen zeiden zij elkaar een hele fijne goedemorgen en 

s’avonds als zij na gedane arbeid weer terug gingen naar hun tuinkabouterhuisjes 

wensten zij elkaar een welgemeende goedenavond. 

De tuinkabouters waren heel gelukkig en hadden veel plezier in het 

tuinkabouterleven. Zij wiedden op hun gemak en zorgeloos hun tuintjes en maakten 

veel plezier. Als een tuinkaboutertje het even niet zag zitten of niet in staat was zijn 

tuintje te onderhouden stonden alle tuinkaboutertjes klaar om hem een hart onder de 

riem te steken of de armen wat extra uit de mouwen te steken. Dit vonden zij 

allemaal heel fijn om voor elkaar te doen en eigenlijk ook een vanzelfsprekendheid. 

Natuurlijk waren er ook allerlei regeltjes waar alle tuinkaboutertjes zich aan moesten 

houden. Anders zou het een janboel worden -en zoals iedereen weet houden 

tuinkaboutertjes in het geheel niet van “Janboelen”. Jeu de boules vinden zij veel 

leuker! 

Ook kwamen de kaboutertjes regelmatig allemaal bij elkaar om de regeltjes af te 

stemmen en andere leuke dingen te bespreken en dit gaf ze dan weer het fijne 

gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Befaamd waren ook hun feestelijke 

bijeenkomsten die zij dan voor geen goud wilden missen. 

Deze tuinkaboutertjes leefden natuurlijk heel lang en heel gelukkig. 

Pluk de dag en hele fijne feestdagen toegewenst. 
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Voorzitter** 

Eric den Dekker, tuin 46 

Algehele leiding van de vereniging 

email: dekkerschutte@hotmail.com 

Secretaris** 

Ineke van der Vlis, tuin 41 

(ad interim) 

email: wh@vandervlis.eu  
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Hoofdboekhouding / inkoop 

email: inestaal@hetnet.nl 

tel: 070 3472451 
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Vervanging voorzitter 
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Jan Stam, tuin 20 

Bouwzaken 

email: janstam54@gmail.com 

tel: 06 13605920 

3e commissaris  

Rob van der Vlis, tuin 41 

(ad interim) 

email: rjm@vandervlis.eu 

 

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 

vacant 

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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Politie met honden op ons tuincomplex 
 
Op 28 oktober jl. werd het cafetaria op het Aegonplein door twee gemaskerde 

mannen overvallen. De politie zette direct de omgeving af, vanuit de lucht werd de 

omgeving in de gaten gehouden en met honden speurde de politie de omgeving af.  

 

 

Tijdens de nieuwsuitzendingen van TV West was oa te zien dat ons tuincomplex 
werd doorzocht door politie met honden om te kijken of de daders zich wellicht 

schuilhielden op ons tuincomplex. De beelden zijn ook op onze site terug te zien 

onder “Nieuws” bij de oudere berichten. 
 

Vlak na de overval hield de politie een 17jarige Voorschotenaar aan, begin november 

werd een 19 jarige man uit Den Haag aangehouden. 

 
Wij hebben de medewerkers van de cafetaria veel sterkte toegewenst, want om 

overvallen te worden gaat je niet in de koude kleren zitten. 

 

 

Januari 

“Dieren op de tuin” 

Als men nu de Elfstedentocht 

schaatst via Hindeloopen 

Ziet gij op uw volkstuin ezels 

noch hinden lopen 
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Twee bomen bezwijken, een huisje geramd: oktoberstorm  

De storm van 28 oktober schijnt landelijk voor zo’n 95 miljoen euro schade te hebben 

aangericht. In eerste instantie lijkt er op ons tuincomplex niets aan de hand!  

Op de Hofzichtlaan viel een boom op de bovenleiding, maar op het tuincomplex lijkt 

er in eerste instantie slechts sprake te zijn van wat ongewaaid tuinmeubilair. Totdat 

we beter kijken! 

Uit het lood 

Achterop ons complex blijken de windschermen uit lood te staan, en de al langer 

scheefstaande zwarte els is nu dan toch omgewaaid.  De 15 meter lange els viel 

rakelings langs de compostbakken: een geluk bij een ongeluk dus. En dan begint de 

wel heel schuine stand van een populier aan het Kraaienpad ook op te vallen. Bij 

nadere inspectie blijkt de metershoge populier de dakrand van een huisje aan het 

Kraaienpad te hebben geraakt. De goot ligt eraf en er is schade aan het dak.  

Een kopje kleiner 

Op 12 november worden de els en populier in hapklare brokken gezaagd. Ons tuinlid 

Adriana Oele was er getuige van en schreef: “Ik heb verbaasd staan toekijken hoe 

de imposante scheefgezakte populier van tuin 4 op het Kraaienpad vakkundig en 

vooral heel snel een kopje kleiner is gemaakt:  werplijn om de top, langzaam 

rechttrekken vanaf de andere kant, stam aan de onderkant inzagen, nog iets verder 

andere kant op trekken en omzagen!. binnen een kwartier lag hij over de sloot in 

mootjes gezaagd en onttakt als hapklare brokken voor de afdeling natuurlijk 

tuinieren!  

Met dank aan de gemeente en de vrijwilligers die weer de nodige hand- en 

spandiensten aan deze klussen hebben besteed! 
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Terugblik op de festiviteiten 75 jaar 

Haagse Bond 

We kunnen wel stellen dat 2013 het jaar van de Haagse 

Bond was. Wat heeft onze bond het afgelopen jaar 

prachtige activiteiten georganiseerd om het 75 jarige 

bestaan niet onopgemerkt te laten voorbij gaan. En dat 

allemaal met vrijwilligers!                                        

Door Bert Blom                                

Modelvolkstuin op het Spuiplein 

Het begon, na de nodige voorbereidingen, op 26 augustus met de officiele opening 

van de modelvolkstuin door wethouder Boudewijn Revis pal voor het stadhuis. . En 

dat was een ware happening. Wie had ooit kunnen bedenken dat de vlag van de 

Haagse Bond eens voor het Haagse stadhuis zou wapperen. 

“Met deze modelvolkstuin laten we aan iedereen zien waar het volkstuinieren anno 

nu voor staat: gezonde buitenrecreatie, openheid en openbaarheid, sociale en 

maatschappelijke betrokkenheid, educatie, natuur en duurzaamheid en 

vooral!..!ontzettend veel plezier in alles wat groeit en bloeit”, aldus de Haagse 

Bond. 

 

Symposium in “Het theater aan het Spui” 

Vervolgens werd op 9 september een symposium gehouden dat in het teken stond 

van “Op weg naar honderd jaar tuinparken in de wereldstad aan zee”. 

Onder dagvoorzitterschap van de Haagse cabaretier Sjaak Bral (woont tegenover 

een volkstuinencomplex en is groot geworden met groente uit de volkstuin van zijn 

vader) kwamen de volgende enthousiaste sprekers aan het woord:  

• de voorzitter van de Haagse Bond Peter Pieters 

• Burgemeester Jozias van Aartsen 

• oud beleidsmedewerker van de gemeente Johan Feijen (tevens erelid van 

onze vereniging)  

• de voorzitter van het AVVN Chris Zijdeveld.  

“Waardering voor het vrijwilligerswerk”, “laat de omgeving meegenieten van de 

tuinen”, “ecologisch tuinieren” en “de natuurlijke meerwaarde van de tuinen in een 

stad” waren onderwerpen die zoal door de sprekers bij herhaling werden belicht.  

Burgemeester van Aartsen kreeg uit handen van Peter Pieters en Lonneke Geerlings 

(de schrijfster van het jubileumboek) als eerste het jubileumboek uitgereikt. Tot 

ieders verrassing kregen Peter Pieters en de secretaris van de Haagse Bond Elly 
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Wanders uit handen van wethouder Boudewijn Revis de Stadsspeld van Den Haag 

uitgereikt vanwege hun lange staat van dienst als vrijwilligers. Welverdiend! 

Namens alle aangesloten tuinverenigingen werd tot slot een delftsblauw 

jubileumbord voor het kantoor van de Haagse Bond aangeboden, waarmee het 

officiële deel van het symposium werd afgesloten.  

In de foyer was er voor de ca. 350 aanwezigen nog de gelegenheid om onder het 

genot van het bekende hapje en drankje gezellig na te praten, een gelegenheid 

waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Bij vertrek kon het jubileumboek “75 jaar 

Haagse Bond” worden verkregen, desgewenst gesigneerd door de schrijfster 

Lonneke Geerlings.  

 

Het jubileumboek “75 jaar Haagse Bond” 

Werden we maanden geleden al benaderd door Lonneke Geerlings om informatie 

over onze vereniging beschikbaar te stellen, we konden nu de verrassende 

resultaten zien. Het is werkelijk een prachtig jubileumboek geworden.  

Na een voorwoord van Jozias van Aartsen en Sjaak Bral en een uitgebreide 

beschrijving van de geschiedenis van de Haagse Bond, komen alle 17 bij de Haagse 

Bond aangesloten verenigingen aan het woord. Geweldige verhalen allemaal! 

“Het laatste woord” in het jubileumboek is aan de voorzitter van de Haagse Bond, 

Peter Pieters. Kritisch en onomwonden schetst hij zijn visie op de toekomst van de 

Haagse tuinen.  

 

- In het jubileumboek staat een interview met onze leden Kor Krul en Ed Split. 
Deze interviews zijn ook te lezen op onze website www.vtvmariahoeve.nl door op 

de plattegrond tuin 69 van de familie Krul aan te klikken of tuin 64 van de familie 

Split. 

- De leden die het jubileumboek nog niet in hun bezit hebben kunnen op een 

zaterdag tijdens het spreekuur van het bestuur deze afhalen in het Tuinpaviljoen. 

- Ook te bestellen bij de Haagse Bond: € 15,00 incl. verzendkosten, rekening 
IBAN: NL87 INGB 0000 371710 ten name van de Haagse Bond van 

Amateurtuindersverenigingen onder vermelding van: Boek 75 jaar Haagse Bond 

 

 

Op www.vtvmariahoeve.nl, in de categorie ‘Actueel nieuws en 

mededelingen’ zijn diverse sfeerfoto’s te zien. Wel even via “Oudere 

berichten” terug scrollen naar 26 augustus. Of bekijk ze in het 

prachtige AVVN blad “De Tuinliefhebber”  
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Geen teken van leven om ons heen; de vergeten dam 

Medio 2010 begon onze vereniging zich ernstig zorgen te maken over de 

waterkwaliteit van de op het tuincomplex bevindende sloten en de sloten rondom het 

tuincomplex. Er bleek geen enkele stroming in het water te zijn en er was geen enkel 

teken van leven meer in de sloten te bekennen. Inmiddels kreeg onze tuinvereniging 

van het waterschap een aanschrijving om de sloten op en rondom het tuincomplex 

uit te baggeren. Een opmerkelijke aanschrijving aangezien we er later achter 

kwamen dat de eigenaren van de aanliggende percelen verantwoordelijk zijn voor 

het onderhouden van de sloten en niet wij als de huurder. In dit artikel kijken we hoe 

de stand van zaken er thans uitziet. 

Door Bert Blom 

Nadat onze vereniging had uitgezocht niet verantwoordelijk te zijn voor het baggeren 

van de sloten, is dit gecommuniceerd met het waterschap. De aanschrijving is toen 
ingetrokken. Vervolgens zijn we ons verder gaan verdiepen in de materie. Het was 

toch immers vreemd dat de waterkwaliteit zo slecht is terwijl onze sloten rechtstreeks 

in verbinding staan met de ecologische verbindingszone “De Schenk” (zie voetnoot) 

die pal naast ons tuincomplex loopt. 

Hoewel de vereniging niet verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, zit het respect 

voor milieu en natuur de vereniging in de genen. Toch? En dat het zelfstandig 

baggeren van de, vele honderden meters sloten, door de vereniging niet tot de 

mogelijkheden hoort (financiën, mankracht, expertise en middelen) heeft de 
vereniging niet weerhouden om toch de nodige initiatieven te ondernemen. Zo 

worden de sloten door de leden vrij gehouden van drijvend afval en houden 

vrijwilligers zo goed als mogelijk de aanwezige duikers schoon. 

VTV Mariahoeve ontdekt ‘vergeten dam’ 

Tijdens één van die 

schoonmaakwerkzaamheden komt aan het licht 

dat er helemaal geen sprake is van een 

verbindingszone. De watergang “De Schenk”, 

die vanuit de polders onze kant opkomt stroomt 

via een aquaduct onder de Noordelijke 

Randweg, blijkt gestremd omdat zich daar een 

dam bevindt. Een dam die is blijven liggen nadat 

de aanleg van de Randweg was beëindigd. En 

door de aanwezigheid van deze dam is er ook 

geen verbinding mogelijk met de sloten op en 

rondom ons tuincomplex. 

Vereniging lijkt roepende in de woestijn  

Na de constatering dat “de verbinding” in de ecologische verbindingszone 

“verbroken” was, heeft de vereniging meerdere instanties hiervan op de hoogte 

gebracht. De vereniging was in de veronderstelling dat hierop snel actie zou worden 

ondernemen; het is immers een kwestie van een duiker in de dam aanbrengen of de 
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dam weggraven en zo weer een openverbinding tot stand te brengen. Beide opties 

zijn relatief goedkoop, zeker in vergelijk met de kosten die het aanleggen van het 

aquaduct met zich heeft meegebracht en de kosten die zijn en nog steeds worden 

gemaakt om de ecologische verbindingszone te behouden en te verbeteren.  Helaas 

zonder succes. Hierna is door de vereniging een uitvoerig rapport (zie voetnoot) 

opgesteld waarmee we zijn gaan lobbyen bij diverse instanties. 

Hoogheemraadschap Rijnland en Haagheemraadschap Delfland hebben hierop 

gereageerd waarbij werd afgesproken dat Delfland voorlopig het voortouw zou 

nemen. 

Geen loos alarm 

Vervolgens hebben (zeer gedreven) medewerkers van Delfland een bezoek aan ons 

complex gebracht om de in het rapport beschreven knelpunten “persoonlijk te 

ervaren”. Het knelpunt van de slechte waterkwaliteit van de Schenk, -het brede water 

langs ons complex-, wordt inderdaad veroorzaakt door de aangebrachte dam die de 

verbinding tussen de Wassenaarse polders en de ecologische verbindingszone “De 

Schenkstrook” blokkeert. Het knelpunt van de slechte kwaliteit van de kleinere sloten 

op en rondom ons complex (geen stroming, te ondiep, geen leven) is eveneens 

uitvoerig in kaart gebracht. 

Hoewel de gemeten pH waarden (de zuurgraad) acceptabel bleken, bleek het 

zuurstofgehalte van het water rond de 1 mg zuurstof per liter te schommelen en dus 

veel te laag. (Ter indicatie: bij een waarde van 6 mg/liter en lager is er al kans 

op vissterfte). Kortom, geen loos alarm van onze vereniging.  

De problematiek is binnen hun organisatie hoog op de agenda gezet. Helaas bleek 

het oplossen van de problematiek niet zo eenvoudig als gedacht. Door “vernuftige” 

ingrepen kon men er voorlopig wel voor zorgen dat het waterpeil in de sloten weer 

normaal werd. De dam in de Schenkstrook en het baggeren blijven vooralsnog 

problematische punten. Delfland heeft desgevraagd laten weten dat er thans 

gestructureerd overleg gaande is tussen de Waterschappen Delfland en Rijnland, 

waarbij ook Staatsbosbeheer inmiddels als belanghebbende is betrokken.  

Wordt hopelijk met goed resultaat vervolgd. We houden geregeld de vinger aan de 

pols! 

a) De gemeente omschrijft de ecologische verbindingszone als volgt: 

“In Den Haag zijn 12 ecologische verbindingszones. Dankzij deze 

verbindingszones worden groengebieden met het buitengebied en met elkaar 

verbonden. Het groen krijgt hierdoor de ruimte om zoveel mogelijk natuurlijk te 
groeien. Via de zones verplaatsen planten en dieren zich makkelijk van het ene 

naar het andere gebied. Een waardevol natuurgebied is de Schenkstrook. De 

Schenk werd in 1403 gegraven en aan de loop is sindsdien nauwelijks iets 
veranderd. De Schenk verbindt het 17de eeuwse landschap van het 

veenweidegebied van de Duivenvoordse- en Veenzijdse polder met het centrum 

van de stad”. (Helaas blijkt dit laatste dus momenteel niet zo te zijn!) 
 

b) Lees het volledige rapport “Verbinding Verbroken” op www.vtvmariahoeve.nl, te 
vinden onder de categorie “Projecten”. 
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Is tuinieren nou echt gezond? 

We roepen altijd dat tuinieren zo gezond is. Is dat gewoon een gevoel of is het ècht 

zo? Bert Blom onderzocht het een en ander voor ons. 

Onderzoek onder 

volkstuinders 

Vroeger wist je niet beter of er 

bestond de beroemde 

Landbouw Hogeschool in 

Wageningen. Maar er in de loop 

der jaren blijkt er veel te zijn 

veranderd. Als ik het goed heb 

begrepen spreekt men nu over 

“Wageningen UR” en dat blijkt 

een samenwerkingsverband te 

zijn tussen de “Wageningen 

University” en de “Stichting 

Dienst Landbouwkundig 

Onderzoek” (DLO). 

En binnen dit samenwerkingsverband valt ook het onderzoeksinstituut “Alterra-

Wageningen” en laat nou dit onderzoeksinstituut in 2011 een onderzoek te hebben 

gedaan naar de vraag of tuinieren op een volkstuin inderdaad gezond is! 

Bert vat het samen 

Hoewel het volledige Engelstalige onderzoek ‘Allotment gardening and health’ van 

Agnes van den Berg, Marijke van Winsum, Sjerp de Vries en Sonja van Dillen is te 

vinden via www.wageningenur.nl. hieronder (met toestemming van Wageningen UR) 

een korte samenvatting van het onderzoek: 

In het algemeen hebben mensen die een volkstuin hebben in alle leeftijdsgroepen 

meer lichamelijke beweging. Dat blijkt uit onderzoek van Agnes van den Berg dat 

onlangs is gepubliceerd in Environmental Health. 

Nederland telt ongeveer 240.000 volkstuinen, verspreid over zo’n 1000 complexen 

en parken. De volkstuin is een bijproduct van de achttiende-eeuwse industrialisering 

en de daaruit voortkomende trek naar de stad. Volkstuintjes werden verhuurd aan 

fabrieksarbeiders met een schamel loon die zo hun eigen groenten en fruit konden 

telen.  

 

Tegenwoordig is volkstuinieren vooral een vorm van openluchtrecreatie. Er is een 

toenemende beleidsmatige aandacht voor de gezondheidsbevorderende functie van 

volkstuinieren, hoewel dat gezondheidsaspect nooit echt was onderzocht. Daar is nu 

verandering in gekomen.  
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Volkstuinders krijgen 

meer beweging 

Aan het onderzoek deden 121 

volkstuinders mee. Als 

controlegroep fungeerden 63 

van hun buren zonder 

volkstuin. Agnes van den Berg: 

“Daaruit bleek onder andere 

dat volkstuinders in de zomer 

gemiddeld 32 uur per week op 

hun volkstuin zijn, en dat zij 

daardoor veel meer 

lichaamsbeweging krijgen dan 

hun buren zonder volkstuin.  

Zij gingen op de fiets naar de 

tuin, waren actief met schoffel en schep, gingen de strijd aan met onkruid. Dit actief 

bezig zijn was voor de helft van hen ook een zeer belangrijke reden om een volkstuin 

aan te houden.”  

Groen loont 

Een volkstuincomplex is niet alleen voor de tuinders van het complex gezond: het 

ministerie van Economische Zaken heeft laten berekenen dat meer groen in de 

woonomgeving 400 miljoen euro aan zorg- en arbeidskosten bespaart.  De kans dat 

mensen zich ongezond voelen in een omgeving met weinig groen is 1,5 keer zo 

groot vergeleken met mensen die in een groene omgeving wonen. Het 

huisartsenbezoek daalt ongeveer met een kwart. Er valt veel winst te halen uit 

alledaagse bezigheden: mensen in een groene woonomgeving tuinieren vaker en 

langer; ze fietsen meer minuten naar hun werk. Verder voelen zij zich minder 

eenzaam en ervaren ze minder vaak een tekort aan sociale contacten. 

Bert concludeert: tuinieren is natuurlijk gezond!  

 

 

 

Plantaardig online Wist je dat niet alleen deze Plantaardig, maar 

ook de vorige uitgaven van Plantaardig digitaal te vinden zijn op 

www.vtvmariahoeve.nl?  
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Basisregels beginnend volkstuinder  

 

Als je als volkstuinder gaat starten bedenkt dan dat je er met een paar uurtjes per 

week spitten en onkruid verwijderen lang niet bent als je een tuintje goed wilt 
onderhouden. 

Voor uw gemak hebben we een paar belangrijke punten op een rijtje gezet. 

  

Punt 1  Verdiep je in het huishoudelijk reglement 

Punt 2  Kijk eens rond op het complex, of een ander volkstuinencomplex  

Punt 3  Maak een stappenplan 

Punt 4  Bedenkt wat je met de tuin wilt gaan doen 

Punt 5  Denk na over wat je in welk jaargetijde het beste kunt doen 

Punt 6  Raadpleeg als je er niet uitkomt een tuinboek  

Punt 7  Teken op papier een plattegrond uit, inclusief de maten 

Punt 8  Probeer niet alles tegelijk uit te voeren, maar juist stap voor stap 

Punt 9  Hou er rekening mee dat de dingen altijd langer duren dan je had gedacht 

 

 

 

 

 

Online weeradvies voor gewassen  

Tuinid Udo Teunis stuurde ons het volgende bericht: “Bijgaand een heel 

mooie site met weeradvies voor gewassoorten per locatie. Op postcode 
kan bv. voor Mariahoeve een heel gedetailleerde voorspelling met 

relevante teeltgegevens worden opgevraagd, kosteloos. Misschien iets 

om de leden op te wijzen?” Bij deze Udo! www.agroweeradvies.nl  
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Vierenzeventig Sinterklazen en zes zwarte Pieten  

Waarin Bert Blom begin november een discussie tussen twee tuinleden opvangt en 

besluit het gesprek met ons te delen. Vanwege de privacy heeft Bert de twee leden 

omgedoopt tot ‘Gerrit’ en ‘Willem’..... 

Gerrit, met een zakje afval in de hand, komt  Willem tegen. Ik hoor Gerrit vragen 

“Weet jij eigenlijk waarom de kantine zaterdags nog steeds niet open is om er een 

broodje of uitsmijtertje te kunnen eten?” “Ja” zegt Willem “dat komt omdat ze nog 

geen vrijwilligers genoeg hebben om de kantine te kunnen draaien.”  

Gerrit reageert: “’Ze” wie zijn “ze”?“  Willem: “Nou, “ze” is de vereniging, dus “ze” is 

eigenlijk “we”.” “Je bedoelt het bestuur?” vraagt Gerrit ter verduidelijking. Willem: 

“nee, ik bedoel de héle vereniging, dus alle leden”. Gerrit: “Ja maar, dat is toch iets 

waar het bestuur voor moet zorgen”. Willem antwoordt: “Nou dat weet ik niet. De 

bestuursleden zijn toch ook gewoon leden, al zijn het dan leden die een deel van hun 

vrije tijd willen besteden aan de vereniging. Maar dat betekent toch niet dat ze altijd 

maar de knechten van de vereniging moeten zijn? Dan kunnen we de bestuursleden 

maar beter schminken.“ “Schminken?” vraagt Gerrit verbaasd. “Ja,” zegt Willem 

“schminken als zwarte Pieten”. “Waar slaat dat nou weer op” zegt Gerrit “als de 

bestuursleden zwarte Pieten zijn, wie is dan Sinterklaas?”. 

(De discussie begon wat mij betreft, juist op het moment dat de rol van zwarte Piet 

ter discussie staat, interessant te worden) 

“De leden zijn dan Sinterklaas en de bestuursleden zijn dan de zwarte Pieten die 

Sinterklaas helpen om alles voor de vereniging te regelen” reageert Willem.  “Ja, 

maar dat klopt niet. Onze vereniging heeft zo’n 80 leden. Dus dan hebben we, pak 

‘m beet, 74 Sinterklazen en 6 zwarte Pieten” beredeneert Gerrit. “Als je zoveel 

Sinterklazen hebt, dan hoef je toch geen zwarte Pieten te hebben om Sinterklaas te 

helpen? Dan kunnen die Sinterklazen het toch samen zelf doen!” “Ja” zegt Willem “je 

hebt gelijk, maar het probleem is dat niet al die Sinterklazen van hun witte schimmel 

willen afstappen om zelf ook eens wat voor de vereniging te doen”. “Witte 

schimmel?” reageert Gerrit triomfantelijk “bestaan er dan ook zwarte schimmels?”  

(Ik dacht dat Willem nu in het nauw was gedreven) 

“Zwarte schimmels zouden ook best kunnen bestaan” zegt Willem zonder aarzeling 

“want zwarte Pieten zijn immers ook niet altijd zwart. Je hebt blanke Pieten die zich 

zwart maken, dus dat zijn witte-zwarte Pieten en je hebt ook zwarte Pieten die van 

zichzelf al donker zijn, dus dat zijn zwarte-zwarte Pieten.”  Vol ontzag kijkt Gerrit 

Willem aan: “Man, wat kan jij lullen zeg. Als lullen pudding was, nou dan was jij 

dokter Oetker!” 

(Met excuus voor het taalgebruik van Gerrit, die deze uitdrukking ongetwijfeld ooit 

van Harry Jekkers heeft gehoord) 

Willem reageert lachend: “Ja, maar we kunnen er trouwens allebei wat van! We 

hadden het eigenlijk over de kantine en nu hebben we het ineens over Sinterklaas en 

zwarte Piet. Maar wat die kantine betreft, voel jij er niks voor om samen af en toe op 
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een zaterdag wat in de kantine te gaan doen? “Wat!” schrikt Gerrit “Ik???”. Gerrit kijkt 

op zijn horloge, begint te lopen en ik hoor hem nog zeggen: “Joh, ik zie dat het al vier 

uur is, ik moet weg, ik heb een afspraak”.  

Gerrit is het winkeltje al voorbij en wordt nog nageroepen: “Hebben we het er nog 

een keer over?” Maar Gerrit hoort het niet meer. Hij is al uit het zicht verdwenen. 

(Ik kon het niet goed zien, maar ik dacht in vol galop op een “witte schimmel”) 

Bert Blom 

 

 

Vroeg beginnen en langer door: 
de platte bak 

Een platte, ook wel koude bak genoemd, is een 
lage, overkapte tuinbak zonder verwarming, 

waarin zaailingen en tere planten beschutting 

vinden tegen kou en wind. De bak biedt meer 
teeltmogelijkheden dan in de volle grond: al 

vroeg in het jaar kun je verspenen, planten afharden en zaaien en ook verschillende 

soorten groenten kun je vroeg opkweken. In de zomer kan de platte bak worden 
gebruikt voor de teelt van warmteminnende groentegewassen; in de winter en het 

najaar kan de platte bak beschutting bieden aan stekjes.  

Kortom; de platte bak is een ideaal hulpmiddel om het tuinseizoen te verlengen! 

Zelf maken 

Een doe-het-zelver kan zo’n bak eenvoudig zelf maken. Hou wel rekening met de 
volgende punten; 

1. Plaats de bak op een zonnige plek 
2. Bouw de bak van betonelementen en of hout/plaatmateriaal 

3. Maak de achterkant aan de noordzijde iets hoger dan de voorkant zodat hij 

goed verwarmd wordt door de zon 

 
De glazen ramen (kan ook kunststof zijn) moet je kunnen openen/sluiten en kunnen 

verwijderen. 

Raadpleeg voor je aan de slag gaat met het bouwen van platte bak het onderdeel 

platte bakken uit het Bouwreglement (artikel 8). 

Begin 2014 met bijvoorbeeld bleekselderie, bloemkool, kervel, knolselderie, koolrabi, 

prei, raapstelen, radijs, rode kool, sla, spinazie, tuinkers, witte kool of wortelen.  
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We staan erop!  

In de bovenbalk op onze internetpagina staat nu ‘Plattegrond’. Door daarop te 

klikken verschijnt de plattegrond van ons tuincomplex. Middels het aanklikken van 

een tuinnummer zie je een foto van de betreffende tuin. 

Natuurlijk is één foto wel erg magertjes. We hopen dan ook dat we van de 

"bewoners" zelf ook foto's krijgen die bij hun tuinnummer gezet kunnen worden. En 

een kort of lang verhaaltje erbij zou natuurlijk helemaal super zijn! Bij de volgende 

tuinnummers kan je hiervoor alvast een beetje inspiratie op doen: 22, 27, 39, 61, 62, 

64 en 69. 

Heb je iets voor ons? Mail dan naar marbert@ziggo.nl of website@vtvmariahoeve.nl. 

Een losse foto, of een handgeschreven verhaaltje is ook prima. Geef dat dan even af 

bij het bestuur of doe het in de brievenbus aan de wand van de winkel. 

 

Bescherm bloembollen in de winter tegen kou en vocht 
 

• Haal de verpakking van de bollen; deze zorgt vaak voor verrotting 

• Haal vuil van de bollen die je uit de grond haalt, maar was de bollen niet; dit 

geeft kans op rotting 

• Bewaar de bollen in een kartonnen doos en leg tussen elke laag bollen een 
laag krantenpapier 

• Bewaar ze op een droge en koele plaats in huis, zoals een kelder of 

kledingkast. 
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Waar bleven de tuinvogels met de storm? 

De storm die oktober dit jaar over ons land trok bleek de zwaarste storm te zijn sinds 

1990. Je vraagt je dan af hoe de vogels zich gedragen tijdens dat geweld. Bert Blom 

vond al surfend het antwoord bij Vogelbescherming Nederland. 

De tuinvogels houden zich tijdens de storm gedeisd. Als klein insectenetend 

zangvogeltje is het met harde wind en regen heel moeilijk om voedsel te zoeken. Ze 

houden zich dus schuil, diep in de struiken, zo laag mogelijk bij de grond of diep in 

de kronen van naaldbomen. In de toppen van loofbomen, zul je ze bij storm niet 

aantreffen.  

Hoe langer de storm aanhoudt en hoe langer het dus onmogelijk is om voedsel te 

zoeken, hoe groter de kans dat ze dood gaan. De storm in oktober duurde één dag, 

dat overleven ze wel. 

 

 

VTV Mariahoeve doet mee met jaar van de spreeuw 

De spreeuw behoort tot de meest algemene soorten ter wereld, 

maar in Nederland neemt de spreeuw als broedvogel sterk in 

aantal af. We weten nog maar weinig over de oorzaken die aan 

de achteruitgang ten grondslag liggen. Feit is wel dat het ook in 

omringende landen slecht gaat met de spreeuw. Op Europees 

niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% 

afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.  

Sovon Vogel Onderzoek Nederland en de Vogelbescherming hebben 2014 

uitgeroepen tot jaar van de spreeuw, om zo meer te weten komen over het 

broedsucces en de verspreiding van de spreeuw 

Oproep Sovon en de Vogelbescherming: 

In het voorjaar willen we het broedsucces met behulp van speciale 

nestkasten volgen. Hang jij een nestkast op en volg je de broedende 

Spreeuwen? In de zomer en herfst gaan we groepen Spreeuwen tellen. In de 

vroege zomer om de verhouding tussen pas uitgevlogen jongen en 

volwassen vogels te bepalen. In de herfst om de slaapplaatsen in kaart te 

brengen. Meedoen? Mail naar spreeuw@sovon.nl 

Vier kasten  

De leden van VTV Mariahoeve die meedoen aan het Natuurlijk Tuinieren hebben op 

ons complex vier spreeuwenkasten opgehangen, waarvan twee beschikbaar gesteld 

zijn door ons lid Rob van der Vlis.  
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Uit de oude doos: Mariahoeve  

Ook in deze Plantaardig weer een stukje uit de jubileumkalender (1984 – 2009) van 

onze vereniging. Dit keer over de wijk Mariahoeve.     

Door Bert Blom 

 

Oh, Oh Den Haag, mooie stad achter de duinen  

Dat Den Haag een mooie stad is zal door menigeen worden beaamd. En dat de wijk 

Mariahoeve tot één van de mooiste wijken van Den Haag mag worden gerekend zal 

niemand tegenspreken. En juist in en grenzend aan deze wijk zijn 4 van de 17 

Haagse volkstuincomplexen gesitueerd, waaronder het complex van vtv 

“Mariahoeve”. 

Hoewel de plannen voor de bouw van de wijk 

Mariahoeve dateren van voor de oorlog werd pas 
in 1958 begonnen met de bouw van de eerste 

woningen.  Een belangrijke rol werd vervuld door 

Ir. Frits van der Sluys die het ontwerp maakte van 

deze bijzondere  wijk. 

De wijk is tussen 1957 en 1964 gerealiseerd naar 
stedenbouwkundig ontwerp van ir. van der Sluijs. 

De opzet van de wijk is bijzonder. Geïnspireerd door Scandinavische voorbeelden 

heeft Van der Sluijs een grote diversiteit in bebouwingsvorm, verkaveling en 
bijzondere stedenbouwkundige variaties binnen een ruime, groene omgeving tot 

stand gebracht.   

De ontwikkelingen van 

de wijk bleken niet van 

negatieve invloed te 
zijn op de 

tuinverenigingen. In 

tegendeel; de 
aanwezigheid van de 

volkstuinen in de wijk 

dragen juist bij aan de 
identiteit van 

Mariahoeve; Groen, 

ruim en rust! 

 

 

      Luchtfoto Mariahoeve 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013 

 

1. Opening  

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en is blij met de stevige opkomst. Dit 

voor het eerst in de nieuwe kantine, genaamd ’t Tuinpaviljoen.   

2. Appel 

De secretaris geeft aan dat er 34 leden aanwezig zijn en 9 machtigingen zijn 

afgegeven. In totaal dus 43 ‘stemmen’ aanwezig bij de vergadering. Vijf leden 

hebben bericht van verhindering gestuurd: mw. Velthuysen, mw. Saunders, mw. 

Boting, dhr. Bulut en dhr. van Steijn.  

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Voorzitter geeft aan erg blij te zijn met het nieuwe onderkomen, recent met een klein 

feestje geopend. Hij wil graag de mensen die daaraan heel erg veel werk hebben 

gehad, nog eens bedanken. Betreft vooral de familie Stam en familie Split.  

4. Goedkeuring verslag ALV 10  november 2012 

De notulen worden goedgekeurd door de leden. 

5. Financieel verslag  

Penningmeester Henk Staal legt uit dat de vereniging er financieel stabiel voor staat. 

De uitgaven blijven in balans met  de inkomsten, het winkeltje levert nog een 

bescheiden bijdrage op en de spaarpot is op het niveau gebleven, zoals gepland na 

de uitgaven voor de nieuwe kantine. De vernieuwing van de kantine is overigens 

mede-mogelijk geworden door ondersteuning van de gemeente Den Haag, Shell en 

Aegon. In de najaarsvergadering zal een overzicht worden gepresenteerd van de 

uitgaven vernieuwing kantine.  Verder blijkt wel dat de inkomsten kantine er niet 

meer zijn, dat komt omdat de kantine al langere tijd niet meer open is, bij gebrek aan 

vrijwilligers. Onder andere daardoor zal toch een lichte contributieverhoging worden 

voorgesteld. Zie agendapunt 11.   

6. Jaarverslag juni 2012-juni 2013 

Secretaris Koos Sol legt de vergadering uit dat in de periode juni ’12 – juni ’13 de 

volgende zaken vooral veel aandacht hebben gevraagd:  

- De controles blijven een punt van zorg. De reglementen zijn indertijd 

enigszins versterkt, maar dat wil nog niet zeggen dat alle leden zich daaraan 
houden. Voor het eerst was in oktober ’12 een bijeenkomst nodig met 

meerdere leden om hen aan te spreken op hun hardnekkige weigering hun 

tuin op orde te brengen. Als hulpmiddel om herhaald ongewenst gedrag te 
corrigeren, heeft de ALV besloten een directe sanctie van 25 euro in te 

voeren bij niet verschijnen zonder bericht! 
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- Ook mede als gevolg van het meer aandacht schenken voor het aanzien van 
het complex en de manier waarop individuele leden zich gedragen, is voor 

het eerst in lange tijd bij twee leden gedwongen het lidmaatschap 

afgenomen. Het werk dat daarmee gepaard gaat, is een zware belasting voor 
het bestuur gebleken.  

- Positief is natuurlijk het nieuwe clubhuis dat heel snel is gerealiseerd. De 
plannen werden akkoord bevonden in de vorige algemene ledenvergadering 

(10 november 2012) en nu kunnen we het al gebruiken.  

- Natuurlijk Tuinieren blijkt een succes, zowel voor de vereniging als voor de 
individuele leden die daaraan veel plezier beleven. Onder de bezielende 

leiding van Ed Split zijn veel vrijwilligers actief en dat heeft al met al gezorgd 
voor een mooie kwalificatie met 3 stippen. Door deze inzet en kwalificatie is 

de vereniging een serieuze gesprekspartner voor de gemeente Den Haag.  

- Het verenigingsblad Plantaardig ziet er weer nieuw en fris uit, de verdienste 
van Ilse Bijstra die het stokje heeft overgenomen van Joop Kop.  

- Vanuit het bestuursniveau valt nog op te merken dat het voor ons belangrijke 
Schenkstrookoverleg weer nieuw leven is ingeblazen. 

-  

7. Jaarverslagen commissies 

- Tuincontrole commissie: nog geen compleet verslag aanwezig, wel blijken de 
controles redelijk goed te verlopen. 

- Bouw/taxatiecommissie: er zijn 3 taxaties geweest, 1 huisje moest worden 
afgebroken, 1 huisje is verkocht en het derde lid besloot uiteindelijk toch te 
blijven. Verder geeft Jan Stam aan dat leden moeten oppassen met 

aanbouwtjes aan het huisje. Dat is veelal niet toegestaan, dus vraag daarover 

vooraf advies.  

 

8. Verslag Commissie van Onderzoek 2012 

Bram Franken en Joke Janse, de leden van de Commissie van Onderzoek, zijn door 

omstandigheden beiden niet aanwezig, maar hebben wel hun werk gedaan. De 

voorzitter leest daarom het verslag voor. Daaruit blijkt dat de Commissie heeft 

vastgesteld, onder andere op basis van steekproeven, dat de boekhouding zeer 

zorgvuldig is bijgehouden en dat geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. De 

Commissie stelt de leden voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren 

over het financiële beleid 2012, onder uitdrukkelijke dankzegging aan 

penningmeester Henk Staal. Luid applaus volgt.  

9. Verkiezing leden Commissie van Onderzoek 2013 

Onbekend is of Bram Franken ook in 2013 lid wil zijn van de commissie, mw. Joke 

Janse kan dat in ieder geval niet meer omdat zij de penningmeester assisteert en dat 

veroorzaakt een belangenverstrengeling. Mw. Stoks meldt zich als nieuw lid van de 

Commissie van Onderzoek 2013, waarvoor dank.  
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10. Natuurlijk Tuinieren 

Ed Split legt uit dat we in 2013 laat zijn gestart als gevolg van het slechte weer, maar 

dat alles er op gericht gaat worden om de 4e stip voor de vereniging erbij te halen. Hij 

roept de leden op zich vooral bij hem op te geven om mee te werken aan het project. 

Ed en zijn vrijwilligers worden met applaus bedankt voor hun inzet. 

11. Vaststellen contributieverhoging 2014 

Voorgesteld wordt een lichte verhoging van de contributie 2014 met € 5,- per jaar. Dit 

onder andere om de weggevallen inkomsten uit de kantine en btw-verhoging te 

compenseren. De leden gaan akkoord met deze verhoging die in de begroting 2014 

zal worden verwerkt. 

12. Voorstel invoering borg nieuwe leden 

Het bestuur stelt voor de borg voor nieuwe leden een borg in te voeren van € 250,-. 

Dit bedrag kan dan worden gebruikt om zaken op te lossen die bij het verlaten van 

de tuin niet op orde zijn en niet door het lid worden opgelost. De leden stemmen in 

met dit voorstel.  

13. Voorstel verlenging proeftijd 

Het bestuur stelt voor de proeftijd voor nieuwe leden te verlengen van nu 6 

maanden, naar 12 maanden. Dit om beter zicht te krijgen op het (tuin)gedrag van 

nieuwe leden, voordat zij een definitieve relatie aangaan met de vereniging. Ook 

wordt dan het probleem opgelost dat een proeftijd zich bijna volledig kan bevinden in 

een periode (winter) waarin er op de tuin weinig wordt gedaan, waardoor geen goed 

beeld kan worden gekregen van de inzet van het nieuwe lid. De leden stemmen in 

met het voorstel.  

14. Voorstel invoer taxatiekosten 

Het bestuur stelt voor taxatiekosten te gaan heffen bij vertrek van een lid wanneer de 

tuin ook feitelijk getaxeerd wordt. Het blijkt dat VTV Mariahoeve nog de enige 

vereniging is in Den Haag, die dit niet doet. Met de binnenkomende gelden kan dan 

bijvoorbeeld weer het ‘lief-en-leed potje’ worden ingevoerd. Het taxatiebedrag is een 

vast tarief van € 75,- , bij vooruitbetaling te voldoen door het vertrekkende lid met als 

ingangsdatum 1 juni 2013. De leden stemmen in met het voorstel.  

15. Voorstel sancties fietsende leden op het complex 

Herhaaldelijk blijken, veelal dezelfde mensen, op de paden te fietsen. Dit zorgt voor 

onveilige situaties en geschrokken leden. Het aanspreken daarop blijkt niet erg te 

helpen, mogelijk helpen aanvullende sancties (boete) wel. De mening van de leden 

wordt gepeild. Zij geven in meerderheid aan fietsen op het complex echt onwenselijk 

te vinden, maar boetes misschien een stap te ver of te vroeg. De secretaris zal de 

notoire fietsers aanschrijven en mogelijk komt het bestuur in de najaarsvergadering 

met een alternatief voorstel.  
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16. Machtiging bestuur tot opzegging lidmaatschap lid 

Juridisch adviseur Mijnhart Johannes legt uit dat bij een lid de situatie is ontstaan dat 

deze op de drempel staat van gedwongen opzegging van het lidmaatschap. Dit als 

gevolg van jarenlange problemen met de tuin, de betalingen en het niet reageren op 

aanschrijvingen. Echter, op het laatste moment lijkt het tij te keren en verbetert het 

gedrag. Om nu niet te hoeven wachten op een volgende ledenvergadering wanneer 

blijkt dat deze verbetering van tijdelijke aard is, wordt de ledenvergadering gevraagd 

het bestuur te machtigen dit lid op te zeggen, zonder dat dit eerst in de komende 

algemene ledenvergadering moet worden besloten. Het betreffende lid is van deze 

aanpak in kennis gesteld. De leden geven het bestuur het mandaat dit zo aan te 

pakken en spreken het vertrouwen uit in het bestuur.   

17. Verkiezing nieuwe commissarissen 

Er zijn twee nieuwe commissarissen nodig omdat het werk teveel is voor de twee 

overgebleven mensen. Helaas zijn er geen reacties binnengekomen voor deze 

vacatures. Gelukkig meldt Bart Fennema zich aan als nieuwe commissaris. Met 

applaus wordt zijn aanmelding door de leden aangenomen.   

18. Rondvraag 

Navraag wordt gedaan naar het eventueel weer openen van de kantine. De 

voorzitter geeft aan dat dit vooral ook een probleem is wat betreft voldoende 

vrijwilligers, maar dat er aan een plan wordt gewerkt.  

19. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.15 uur met een woord van dank aan iedereen. 

 

      

 

Februari 

Als het in februari niet sneeuwt,  

weet dan dat je later, in de zomer van hitte geeuwt 

!
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Voorlopige (80 tuinen) Begroting VTV Mariahoeve 2014 

Lasten 

Omschrijving 2013 2014 

AVVN + HB á (€ 24,85+ 11,85) € 38,00   2.936,00   3.040,00 

Grondhuur 22.800,00 23.270,00 

Delfland (verontreinigingsheffing)      800,00      800,00 

Verzekering opstallen   1.000,00   1.000,00 

Plantaardig         400,00    400,00 

Representaties     400,00    400,00 

Verenigingskosten   1.000,00 1.000,00 

Elektra en Gas   2.000,00 2.000,00 

Water   1.600,00 1.600,00 

Onderhoud complex (incl.opstallen)   1.440,00 1.440,00 

Reservering onderhoud gebouwen   1.000,00 1.000,00 

Onderhoud algemeen groen /N.T.      500,00    500,00 

Totaal € 35.876,00 36.450,00 

Lasten per tuin 

Omschrijving 2013 2014 

Grondhuur 295,00 301,00 

Contr. HB+AVVN   36,70   38,00 

Contr.VTV Mariahoeve   50,00   55,00 

Totaal € 381,70 394.00 

 

Water;  € 1.65 per m3, ass. belasting is verhoogd van 9,7% naar 21% 

Delfland heffing 2013    € 0.60 per m3 

                                        ========== 

Totaal te betalen 2013    € 2.25 per m  

       Opgemaakt 17.10.2013  H.Staal 
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Voorlopige (80 tuinen) Begroting VTV Mariahoeve 2014 

 

Baten 

Omschrijving 

 

2013 2014 

Contributies 80 á € 55.00   4.000,00   4.400.00 

AVVN + HB á 80 á  € 38,00   2.936,00   3.040.00 

Grondhuur 22.800,00 23.270.00 

Waterverbruik      800,00      800,00 

Waterverlies 80 á € 10.00      800,00      800,00 

Delfland (verontreinigingsheffing)      800,00      800,00 

Inschrijfgelden      200.00      200.00 

Ondersteunende leden      200.00      200.00 

Adverteerders      150.00      150.00 

Bijdrage Zelfwerkzaamheid      100.00      100.00 

 

Begroting tekort 

 

   1.590,00 

 

  1.985,00 

Winkel        500,00      500,00 

Verenigingsgebouw (Kantine)           0,00          0,00 

Rente Giro/Kapitaalrekening     1.000,00      200.00 

 

Totaal € 

 

 35.876.00 

 

36.450.00 

 

Energie verbruik  2011-2012             2012-2013 

Elektriciteit          €   486.18              €   415,12 

Gas                      €  1.652,36             € 1.459,24      

       Opgemaakt 17.10.2013  H.Staal 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2013  

1. Opening  

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom. Bericht van verhindering is 

ontvangen van mw. Oldenbroek, mw. Saunders, mw. Vingerling en mw. Split. 

2. Appel 

De secretaris geeft aan dat er 28 leden aanwezig zijn en geen machtigingen zijn 

afgegeven.  

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

• De voorzitter geeft aan dat het tijdens de vorige ALV afgegeven mandaat aan 

het bestuur om een lid te mogen opzeggen vanwege het gedurende lange tijd 

en herhaald niet voldoen aan de reglementen en oproepen van het bestuur 
niet gebruikt hoefde te worden. De situatie is verbeterd en nu akkoord. Het 

zou niettemin mogelijk kunnen zijn dat in de toekomst vaker een dergelijk 

mandaat wordt gevraagd aan de leden omdat dit de slagkracht van het 
bestuur in deze uitzonderlijke situaties aanmerkelijk vergroot.  

 

• De vereniging heeft inmiddels definitief afscheid genomen van Milco 

Dominicus vd Bussche. Omdat er in media via een ingezonden stuk 
tendentieuze berichtgeving is verschenen over deze situatie, benadrukt de 

voorzitter nog eens de hoge mate van zorgvuldigheid die aan de dag is 

gelegd door het bestuur. 
 

• Op 26 oktober worden de meterstanden opgenomen.  Verzocht wordt de 

putten toegankelijk te maken en de meters afleesbaar. Als dat niet is gedaan, 

moet de waterstand worden geschat en dat is niet altijd in het voordeel van 
het lid. 

 

• De nieuwjaarsreceptie 2014 is voorgenomen op 11 januari van 14.00 – 16.00 

uur 

 

• Voorzitter geeft aan dat dit zijn laatste jaar als voorzitter wordt, in 2014 zal hij 

terugtreden.  
 

• Gevraagd wordt of er leden zijn die iets voor de rondvraag hebben, uiteraard 

kunnen er ook vragen worden gesteld naar aanleiding van de agendapunten. 
Niemand wil gebruik maken van de rondvraag. 
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4. Goedkeuring verslag ALV 1 juni 2013 

De notulen worden goedgekeurd door de leden. Naar aanleiding van het verslag pt. 

8 geeft Bram Franken aan ook in 2014 weer zitting te willen nemen in de Commissie 

van Onderzoek. Verder wordt aangegeven dat de reglementaire veranderingen te 

lezen in het verslag, nog moeten worden verwerkt in het Huishoudelijk Reglement, 

waarvan acte.  

5. Financieel verslag  

Penningmeester Henk Staal licht de begroting 2014 toe en geeft aan dat vanuit de 

Haagse Bond en de AVVN lichte grond/water prijsverhogingen zijn vastgesteld. De 

door de leden geaccordeerde contributieverhoging van e 5,- is in de begroting 

verwerkt. Te verwachten valt wel dat de gasrekening lager gaat uitvallen vanwege 

het nieuwe clubhuis met betere isolatie.  N.a.v. vragen van de heer vd. Vlis legt de 

penningmeester uit hoe er boekhoudkundig wordt omgegaan met de verzekeringen 

van huisjes van de leden. De penningmeester wordt met applaus bedankt voor zijn 

gedegen werk.   

6. Natuurlijk Tuinieren 

Ed Split vertelt wat er is gedaan op het gebied van Natuurlijk Tuinieren en wat er nog 

zit aan te komen. Zo is het centrale grasveldje omgetoverd tot iets wat volgend jaar 

een bloemenweide moet worden en voorzien van stapelmuurtjes en snipperpaden.  

Wanneer de oude bestuurskamer verdwenen is, wordt daar een kruidentuin 

aangelegd voor algemeen gebruik en in het grasveld naast de jeu de boulesbaan 

wordt een plantenbak van 15m2 geplaatst. Ed legt daarnaast uit hoe het komt dat de 

slootwaterkwaliteit van het complex zo slecht is. Dat komt vooral door een dam in de 

sloot achter de kantine, die bij het aanleggen van de N14 gemaakt is en na het 

opleveren van de N14 niet verwijderd is. Met het Hoogheemraadschap Delfland 

wordt gewerkt aan een oplossing. Henk Gordeau stelt - naar aanleiding van de 

verandering met het centrale grasveldje- dat je nu niet meer met een scootmobiel bij 

de bankjes kunt komen, vooral door de snipperpaadjes. Volgens Ed kan dat weer, 

omdat het middengedeelte weer gazon is geworden. Waarna vraagsteller wegens 

onbehoorlijk gedrag de vergadering dient te verlaten. 

7. Financieel overzicht nieuwbouw kantine  

Voor de nieuwbouw was door de leden e 40.000,- ter beschikking gesteld. Het 

bestuur heeft uitgeven een bedrag van e 43.186,- De gemeente Den Haag, Aegon 

en Shell hebben samen e 6.338,- bijgedragen waardoor de verenigingskas voor 

slechts e 36.848,-  werd belast, dus binnen de toegestane grens.  

8. Voorstel aanpassing Huishoudelijke Reglement 

De voorzitter leest een korte tekst voor die een einde moet maken aan het gebruik 

van (landbouw)plastic om onkruid te bestrijden. Het gebruik van dit spul schaadt het 

aanzien van de vereniging en wordt daarom verboden. De leden stemmen daarmee 

in.  
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9. Verkiezing bestuursleden 

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn vicevoorzitter Anneke Stam en commissaris 

Ed Split. Hun hernieuwde inzet wordt door de leden met applaus begroet.  

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Koos Sol. De voorzitter vraagt 

om kandidatuur vanuit de leden voor deze post, net als voor andere vacante 

bestuursfuncties. Koos Sol stelt voor het bestuur op een andere manier te gaan 

ondersteunen zoals bijvoorbeeld het uitgeven van de Plantaardig en het openstellen 

van ’t Tuinpaviljoen. De leden bedanken de secretaris met applaus.  

Niet op de agenda staat de noodgedwongen terugtreding van de net nieuwe 

commissaris  Bart Fennema. Een toekomstig drukke combinatie van werk en studie 

noopt hem tot deze stap.  

10. Verkiezing Tuincontrolecommissie 

Alle vier de leden van de tuincontrolecommissie treden af en zijn niet herkiesbaar. 

De voorzitter wijst op het belang van deze commissie en controle en betreurt de 

vacatures. Het bestuur heeft inmiddels een andere oplossing gevonden om de 

controles toch te laten doorgaan: namelijk de bestuursschouw. De leden worden 

opgeroepen daaraan mee te doen in de hoop dat er op termijn weer een zelfstandig 

tuincontroleorgaan ontstaat.  

De voorzitter meldt verder nog dat mw. Ilse Bijstra in 2013 de Plantaardig heeft 

verzorgd, maar dat zij daarmee stopt en dit niet in 2014 ook nog gaat doen. Zij wordt 

bedankt voor haar werk.   

11. Verkiezing taxatiecommissie beplanting 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is mw. Hely Split, waarvoor dank. 

12. Verkiezing taxatiecommissie opstallen 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is dhr. Jan Stam, waarvoor dank. 

13. Verkiezing bouwcontrolecommissie 

Periodiek aftredend en herkiesbaar is dhr. Jan Stam, waarvoor dank. 

14. Voorstel bestuursondersteuning 

Voor de afsluiting vraagt lid vd Vlis het woord. Hij stelt dat het bestuur te klein wordt 

na het vertrek van een commissaris en secretaris en wil graag zijn bijdrage leveren 

ter versterking. Hij biedt zichzelf aan als commissaris en zijn partner als secretaris. 

De voorzitter en de leden begroeten de inzet van de familie vd Vlis met applaus.  

15. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.00 uur met een woord van dank aan iedereen. 



! #*!

Wijzigingenblad Versie oktober 2013 

Behorende bij de Statuten en Reglementen (uitgave januari 2011) van 

Volkstuindersverenigng “Mariahoeve” 

 

Tuinreglement/Tussenafscheidingen/Artikel 8 lid 5 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Afscheidingen tussen de tuinen onderling 

mogen niet hoger zijn dan 1,00 m. Echter 

in verband met de privacy is het 

toegestaan om over een lengte van 5,00 

m. een haag of tuinschermen (niet zijnde 

schuttingen) ter hoogte van het terras te 

plaatsen met een maximale hoogte van 

2,00 m. 

Afscheidingen tussen de tuinen onderling 

mogen niet hoger zijn dan 1,00 m. Echter 

in verband met de privacy is het 

toegestaan om over een lengte van 5,00 m. 

een haag, tuinschermen (niet zijnde 

schuttingen), vlechtschermen of gevlochten 

wilgenschermen ter hoogte van het terras 

te plaatsen met een maximale hoogte van 

2,00 m. 

 (Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 10 december 2011) 

Bouwreglement/Windschermen/Artikel 6 lid 5 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Vlechtmatten zijn ook toegestaan, mits 

maximaal 1,88 m. hoog en maximaal 2,00 

m. breed; in het verlengde van een gevel, 

vast aan het huisje, niet overdekt en niet 

haaks op elkaar; uitgevoerd in azobe of 

geïmpregneerde dennen. 

Vlechtmatten, vlechtschermen en 

tuinschermen zijn ook toegestaan, mits 

maximaal 1,88 m. hoog en maximaal 2,00 

m. breed; in het verlengde van een gevel, 

vast aan het huisje, niet overdekt en niet 

haaks op elkaar. 

 (Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 10 december 2011) 

Tuinreglement/Diverse verbodsbepalingen/Artikel 11 lid 12 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Tussen 15 november en 1 april 

bonenstaken, pvc-pijpen en tunnelkassen 

te hebben staan, anders dan opgebost 

en/of uit het zicht te hebben opgeslagen. 

Tussen 1 november en 1 maart 

bonenstaken, pvc-pijpen en tunnelkassen 

te hebben staan, anders dan opgebost 

en/of uit het zicht te hebben opgeslagen. 

 (Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 23 juni 2012) 
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Wijzigingenblad Versie oktober 2013, vervolg 

Huishoudelijkreglement/Einde lidmaatschap, taxatie, waarborgsom/Artikel 9 lid 2 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Na ontvangst van onder 1. genoemde 

mededeling wordt gehandeld 

overeenkomstig het bepaalde in het 

taxatiereglement, welk reglement 

onverbrekelijk deel uit maakt van het 

huishoudelijk reglement. Indien het lid dat 

de opstallen en/of beplanting wil verkopen, 

en ook na hertaxatie, geen 

overeenstemming kan bereiken over de 

verkoopprijs dan kan hij/zij in beroep  gaan 

bij de Haagse Bond. De Haagse Bond zal 

vervolgens een taxatie uitvoeren conform 

de bepalingen in het taxatiereglement. De 

kosten die hier aan zijn verbonden zijn 

voor rekening van het betreffende lid. De 

uitspraak van de Haagse Bond is bindend 

voor beide partijen. 

 

Na ontvangst van onder 1. genoemde 

mededeling wordt gehandeld overeenkomstig 

het bepaalde in het taxatiereglement, welk 

reglement onverbrekelijk deel uit maakt van 

het huishoudelijk reglement. De hoogte van 

de kosten van taxatie wordt door de 

Algemene Ledenvergadering bepaald. De 

taxatiekosten komen ten goede aan de 

vereniging. Indien het lid dat de opstallen 

en/of beplanting wil verkopen, en ook na 

hertaxatie, geen overeenstemming kan 

bereiken over de verkoopprijs dan kan hij/zij 

in beroep  gaan bij de Haagse Bond. De 

Haagse Bond zal vervolgens een taxatie 

uitvoeren conform de bepalingen in het 

taxatiereglement. De kosten die hier aan zijn 

verbonden zijn voor rekening van het 

betreffende lid. De uitspraak van de Haagse 

Bond is bindend voor beide partijen. 

 (Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013) 

Huishoudelijkreglement/Toelating & proefperiode nieuwe leden/Artikel 3 lid a 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

vanaf de datum dat een lid een nieuwe tuin 

heeft aanvaard, gaat er een proefperiode 

van zes maanden in 

vanaf de datum dat een lid een nieuwe tuin 

heeft aanvaard, gaat er een proefperiode van 

12 maanden in 

 (Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering 1 juni 2013) 

Tuinreglement/Onderhoud en inrichting van de tuin/Artikel 6 lid 1 

Tekst uitgave januari 2011 Sindsdien gewijzigde tekst 

Ieder lid is gehouden zijn tuin schoon en 

onkruidvrij te houden. Ook de beplanting en 

groenstrook dienende tot afscheiding, voor 

zover daartoe niet van gemeentewege of 

via werkbeurten wordt zorg gedragen, 

moeten worden onderhouden. 

Ieder lid is gehouden zijn tuin schoon en 

onkruidvrij te houden, anders dan door middel 

van afdekking met plasticfolie of gelijksoortige 

materialen. Ook de beplanting en groenstrook 

dienende tot afscheiding, voor zover daartoe 

niet van gemeentewege of via werkbeurten 

wordt zorg gedragen, moeten worden 

onderhouden. 
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Werkbeurtenrooster 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    

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 Mw. K. Kalloe 

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          

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 
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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. 

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     06-53146998   e-mail: rjm@vandervlis.eu 

 

 

 

 

 

VTV Mariahoeve bedankt AEGON voor 

het drukken van ons verenigingblad 

Plantaardig 
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