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Commissaris
Commissaris

Udo Teunis
Gert Onne van de Klashorst
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Richard Hilgeman - Rob van der Vlis
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Richard Hilgeman - Rob van der Vlis

Begeleiding werkbeurten
Rob van der Vlis (coördinator) - Udo Teunis Rajesh Ramcharan - Frank Borger - Cees
Swanink - Gert Onne van de Klashorst
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Natuurlijk Tuinieren
Ed Split (coördinator) – Hely Split – Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders –
Jean Otterspoor – Piet van Steijn – Bert Blom – Kor Krul - Zenzi Burgy - Frances Hartmann Bram Franken - Lucie Huijbregts - Rob van der Vlis en tijdens de schoolvakanties Caitlyn en
Aiden
Speciale dank aan:
Postuum Erelid
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Ereleden
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De heer A. Osnabrug † – De heer H. Gordeau
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Bij de voorpagina

Iedere keer als ik over het Ooievaarspad loop richting ons Tuinpaviljoen, dan kijk ik
even naar het beeld dat ik dan tegen kom.
Jaar in jaar uit, weer of geen weer, staat het daar.
Alleen maar 'gekleed' in een lendendoek, wat meewarig kijkend en steeds maar die
zware bak met planten tillend. Eigenlijk een heel zielig gezicht.
Maar op 23 januari dit jaar was het net of er een kleine glimlach op het gezicht
verscheen. Misschien omdat in de border al de eerste tekenen van de lente zichtbaar
werden, ondanks dat het nog maar januari was?
Tsja, het was een vreemde winter.
Het was één van de warmste winters van de afgelopen jaren. Even leek het erop dat
voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van onze vereniging het niet nodig was
het water af te sluiten. Maar begin februari werd er toch nog nachtvorst voorspeld en
werd besloten voor alle zekerheid toch het water af te sluiten.
Slechts één weekend konden we van sneeuw op ons tuincomplex genieten en dat leverde
mooie plaatjes op.
En natuurlijk die 18e januari dat de zware westerstorm over ons land raasde met
snelheden van meer dan 130 km/uur. Met als resultaat Code rood, treinverkeer kwam
tot stilstand, twee doden, omgewaaide vrachtwagens en honderden bomen die werden
geveld.
Op ons tuincomplex bleef de stormschade redelijk beperkt. Een enkele boom "ging
liggen" en wat tuinmeubilair belandde bij de buren of in de sloot.
En het beeld langs het Ooievaarspad?
Dat bleef gewoon staan en kijkt om zich heen, trekt zich niets aan van de data op
jaargetijden kalender maar wacht rustig af hoe de natuur op ons tuincomplex zal gaan
reageren op het steeds maar wisselende klimaat.

De redactie
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Opnieuw meer natuur in Mariahoeve
Een fraaie bloemenstrook in wording voor bijen

De gemeente had afgelopen jaar een "Wijkbudget"
beschikbaar gesteld.
"Het Wijkbudget is een bedrag dat bewoners van
Mariahoeve in 2017 konden uitgeven aan zaken die zij
belangrijk vinden voor de wijk en die de wijk prettiger,
mooier of socialer maken. Bewoners konden stemmen op vijf
ideeën die buurtbewoners zelf hebben bedacht. De aanleg
van een bloemenstrook voor bijen tussen Isabellaland en de
N14 was het winnende initiatief. In het voorjaar staat de
strook in bloei en kunnen bijen, vlinders en bewoners
genieten van een kleine oase met wilde bloemen" aldus de
gemeente.
Afgelopen november was er een leuk officieel "inzaaimoment".
Onder het genot van een hapje en een
drankje hield Deborah Post van Honey
Highway een verhaal over het belang
van de bloemenstrook. Het verhaal
werd met belangstelling gevolgd door
een aandachtig publiek bestaande uit
voornamelijk kinderen van de nabij
gelegen J.F. Kennedyschool. Daarna
gingen de kinderen onder leiding van
stadsdeeldirecteur Liliane Blankwaard
aan de slag met het inzaaien van de
toen pas gefreesde strook grond.
Foto: Stadsdeel Haagse Hout

Als straks de ingezaaide strook in bloei staat, zullen de kinderen weer worden
uitgenodigd om het resultaat te komen bekijken. Tegen die tijd
Voor onze vereniging
zal er ook een bijenkast of insectenhotel zijn geplaatst om het
was deze happening
geheel "natuurlijk" compleet te maken.

We kunnen niet wachten
op het resultaat!
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Oogst van takken en boomtoppen kan tot
verarming van droge zandgronden leiden
Wat is de natuur toch gevoelig!
Er is de afgelopen jaren een markt ontstaan voor toepassing van
laagwaardig hout als brandstof en binnenkort mogelijk voor
bioraffinage.
Diverse bosbeheerders spelen op nieuwe markt in door naast stamhout ook tak- en
tophout te verkopen. Nieuwe berekeningen laten zien dat de extra oogst kan leiden tot
een verdubbeling van de afvoer van belangrijke nutriënten waardoor deze gronden
kunnen verarmen.
Hoewel er in Nederlandse bossen
een overmaat aan stikstof (N) is,
zijn andere belangrijke
nutriënten, zoals fosfor (P) en de
basische kationen kalium (K),
calcium (Ca) en magnesium (Mg),
maar beperkt beschikbaar. Door
verhoging van het oogstniveau en
door ook tak- en tophout te
oogsten wordt de afvoer van deze nutriënten verhoogd. Dit kan leiden tot afname van de
beschikbare voorraad van deze voedingstoffen op vooral de arme(re) zandbodems. Deze
nutriënten zijn van belang voor de productiviteit (van hout) en de vitaliteit van het bos.
Het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout op de balans van de nutriënten P,
K, Ca en Mg is berekend op basis van de aanvoer door depositie uit de lucht en door
verwering van de bodem en van de afvoer door houtoogst en uitspoeling naar het
grondwater. De berekeningen zijn gemaakt voor diverse boomsoorten, oogstniveaus,
bodemtypen en regio’s.
(Bron: Alterra Wageningen)
-0-

Uien
Mijn portemonnee is net een ui.
Als ik hem open maak dan moet ik huilen
Plantaardig lente 2018
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Het opzetten van een zadenbank
Wilde planten in ons land
dreigen te verdwijnen

Naar een zadencollectie van inheemse wilde planten
Door Wageningen Environmental Research (Alterra)
Wageningse en Nijmeegse onderzoekers gaan samen een zadenbank opzetten om
bedreigde inheemse wilde planten genetisch veilig te stellen. Van de meer dan 1500
soorten wilde planten in Nederland is ongeveer een derde met uitsterven bedreigd.
Daarvan staan 71 soorten als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst, waaronder karwij,
kievietsbloem en muurbloem.
Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1500 autochtone plantensoorten in aantal
achteruitgegaan, en zijn er meer dan 40 uitgestorven, waaronder het akkerzenegroen,
de bosboterbloem en het klein slijkgras.
“De hele biodiversiteit in ons land staat onder druk, ook de wilde flora,” zegt prof. Joop
Schaminée van Wageningen Environmental Research (Alterra), die tevens als hoogleraar
verbonden is aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. “Verstedelijking,
intensieve landbouw en klimaatverandering eisen hun tol. Voor soorten als het
wildemanskruid, de paardenhoefklaver en de blauwe leeuwenbek is het al te laat. Net
zoals voor het zaagblad, de zomerschroeforchis en het gevlekt biggenkruid. Die zijn
uitgestorven en die kunnen we met geen mogelijkheid meer terughalen.”
Vandaar zijn initiatief voor een Nationale Zadencollectie die het tij moet keren. Want
als je nog zaden hebt, kun je die planten weer uitzaaien. Voorwaarde daarbij is wel dat
er nog geschikte groeiplaatsen zijn.
Het doel van de zadencollectie
‘Uitgestorven’ wil in dit verband zeggen: niet meer in Nederland voorkomend.
Verschillende soorten komen nog wel in het buitenland voor, maar die kun je eigenlijk
niet zomaar in Nederland herintroduceren. Genetisch kunnen het variëteiten zijn die
hier nooit voorkwamen.
Met de zadencollectie, die deel uitmaakt van het grote project Levend Archief, wil
Schaminée ook regionale variëteiten behoeden voor uitsterven. Doel is niet alleen het
bewaren van soorten om eventueel te kunnen herintroduceren, maar ook om
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zadenmengsels van ter plekke thuishorende soorten en variëteiten te kunnen maken voor
bijvoorbeeld bermen, akkerranden en slootkanten.
Kiemkracht bewaren
Dat veilig stellen van zaden is overigens niet zomaar een kwestie van verzamelen, in een
koelcel stoppen en opkweken als je de planten wil terughalen. Er zijn al soorten en
variëteiten die zo zeldzaam zijn dat het verzamelen van zaden kan resulteren in het nog
verder uitdunnen van de populatie. “Dan doe je als onderzoeker mogelijk meer kwaad dan
goed.”
“Daarom gaan we op geschikte plekken zaadhofjes inrichten, waar we in samenwerking
met onder andere botanische tuinen soorten gaan vermeerderen om zaad van te kunnen
oogsten. Ook met organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Nationaal
Park De Hoge Veluwe werken we samen, en verder met organisaties als FLORON,
ecologische adviesbureaus, onderzoekinstituten zoals Naturalis en het Wageningse
Centrum voor Genetische Bronnen (CGN), kwekers en ook andere universiteiten als
Amsterdam, Groningen en Leuven.”
Om de kiemkracht van de zaden te bewaren worden ze gedroogd, vacuüm verpakt en
ingevroren. Daarna kunnen ze in de diepvries zo’n 10 jaar of langer worden bewaard.
Eventueel worden ze daarna weer uitgezaaid en opgekweekt, waarna er opnieuw zaad kan
worden gewonnen en bewaard. Ook wordt er een ‘back up’ gecreëerd, namelijk door de
zaden op twee verschillende plekken te bewaren: in Wageningen en in Nijmegen.

-0-

Vlinders onderwerp hoorzitting Tweede
Kamer
We hadden er in het vorige nummer van Plantaardig al
aandacht aan besteed toen we samen met tuinman
Lodewijk op het Binnenhof waren
Door de Vlinderstichting
Het artikel over 75 procent achteruitgang van insecten in Duitsland veroorzaakte veel
discussie deze herfst. Het leidde zelfs tot een hoorzitting in de Tweede Kamer op 29
november, waarin deskundigen de parlementariërs bijpraatten. Michiel Wallis de Vries
van De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit meldde dat Nederlandse
vlinderpopulaties de afgelopen 25 jaar met 35 procent zijn afgenomen.
Plantaardig lente 2018
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Ligging van de algemene telroutes uit het Landelijk meetnet Vlinders in 2016
(Bron: Landelijk Meetnet Vlinders)

Michiel Wallis de Vries ging onder andere in op wat er bekend is uit het Landelijk
Meetnet Vlinders (onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, NEM), dat al
vanaf 1990 jaarlijks bijhoudt hoe het gaat met de dagvlinders. In het vlinderseizoen
tellen vrijwilligers wekelijks op een standaard manier honderden vaste routes. Doordat
dit jaren achtereen met dezelfde methode gebeurt, kunnen het CBS en De
Vlinderstichting hier betrouwbare trends uit bepalen.
Met 68 procent van de soorten op de Rode Lijst van bedreigde soorten, vormen
dagvlinders (samen met steenvliegen) de meest bedreigde soortengroep in Nederland.
Gemiddeld over alle soorten is er sprake van een achteruitgang van de populaties van 35
procent in de afgelopen 25 jaar. De achteruitgang heeft zich over het geheel sinds
2000 gestabiliseerd, maar dat is vooral te danken aan de soorten die alleen in
natuurgebieden voorkomen.
Voor soorten die ook buiten natuurgebieden (vooral dus in het agrarisch gebied)
voorkomen, wordt de afname eerder sterker dan zwakker. Soorten van natuurgebieden
zijn in 25 jaar gemiddeld met 65 procent achteruitgegaan. De stabilisatie van de laatste
jaren kan worden toegeschreven aan actief herstelbeheer door terreinbeherende
Plantaardig lente 2018
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organisaties en realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk. Op Europese schaal is voor
vlinders van graslanden een afname van 30 procent in 25 jaar vastgesteld.

Gemiddelde populatietrend bij dagvlinders in Nederland voor 24 algemenere soorten en voor 20 soorten die
niet in agrarisch gebied, maar alleen in natuurgebieden voorkomen (Bron: Landelijk Meetnet Vlinders)

Versnippering en stikstof
Versnippering van het landschap is een van de oorzaken van de achteruitgang. Soorten
met beperkte mobiliteit zijn relatief sterk bedreigd. Versnippering is een sluipend
proces. Bij de heivlinder is vastgesteld dat de uitwisseling tussen leefgebieden al vanaf
1965 afnam, maar dat dit pas na 1990 uitmondde in het verdwijnen van populaties. De
ontwikkelingen in de landbouw (64 procent van het grondgebruik in Nederland) hebben
een belangrijk aandeel gehad in het versnipperen van het leefgebied van soorten van
laagproductieve milieus.
Een ander belangrijk aspect is stikstof. De stikstofbelasting is in Nederland na 1950
exponentieel toegenomen, vooral door emissies vanuit de landbouw. Tussen 1988 en
2005 is de atmosferische stikstofdepositie door brongerichte maatregelen met 35
procent afgenomen; sindsdien is de afname gestagneerd. Stikstof zorgt voor een
afname van zowel het bloemenaanbod voor vlinders als kruidachtige waardplanten voor
de rupsen.
Daarnaast zorgt het door de toename in plantaardige biomassa ook voor afkoeling van
het microklimaat en verandering in voedselkwaliteit voor de rupsen. Duidelijk is dat
binnen de vlindergemeenschap ook een klein aantal stikstofminnende soorten toeneemt
ten opzichte van het grotere aantal stikstofmijdende soorten.
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Pesticiden
Uit eigen ervaring met de kweek van koolwitjes voor educatie bij De Vlinderstichting
weten we hoe grondig, maar ook bedrieglijk onopvallend, de werking van de nieuwe
systemische gewasbeschermingsmiddelen is. De spruitkool in de vlinderkweek bleek uit
met fipronil behandelde zaden afkomstig. De rupsen ontwikkelden zich prima en de
vlinders kwamen ook goed uit, maar bleken niet in staat zich voort te planten.
Internationaal is de negatieve invloed van met name neonicotinoïden bij bijen via
experimenteel onderzoek al herhaaldelijk aangetoond. Bij vlinders is er zowel in GrootBrittannië als in Californië een relatie gevonden tussen neonicotinoïdegebruik en
populatietrends van vlinders.
Dankzij het Meetnet Vlinders hebben we in Nederland in elk geval voor één groep
insecten betrouwbare informatie over populatietrends. Het algehele beeld bevestigt de
in Duitsland geconstateerde achteruitgang in de hoeveelheid insecten. Onderzoek naar
oorzaken van de waargenomen trends laat zien dat effecten van klimaatopwarming
zichtbaar zijn, maar dat vooral de intensivering van het landgebruik de afname
verklaart. De landbouw speelt daarin een doorslaggevende rol. Vlinders zijn, zoals veel
soortengroepen, voor het merendeel gebonden aan stabiele, laagproductieve milieus.
Deze zijn in agrarische gebieden niet meer te vinden en in natuurgebieden alleen met
grote inzet van herstelbeheer te handhaven. De industriële vorm van de landbouw
gericht op maximalisatie van productie zonder oog voor ecologische relaties is funest
voor de diversiteit van vlinders, en zeer waarschijnlijk voor de terrestrische
biodiversiteit als geheel.
Tekst: Michiel Wallis de Vries, De Vlinderstichting & WUR en Kars Veling, De Vlinderstichting
Illustraties: Landelijk Meetnet Vlinders (NEM; CBS \ De Vlinderstichting)

-0-

Website gegevens

www.vtvmariahoeve.nl

Stand op 26 januari 2018
Laatste 7 dagen (week):
Laatste 30 dagen (maand):
Laatste 365 dagen (jaar):

1.898 bezoeken (door 484 bezoekers)
7.336 bezoeken (door 1.525 bezoekers)
420.343 bezoeken (door 19.109 bezoekers)

-0-
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Waterpeil
Het is bijna een zoekplaatje: welke sloot is
dit op ons complex?
Niet gevonden? Klopt, het is geen
sloot waar de eendjes zo lekker
rondzwommen, maar de toegang van
een tuin aan het Mezenpad.
Niet alleen de vele regen van de
afgelopen periode maar ook het
feit dat deze tuin zo laag is gelegen
ten opzichte van omliggende tuinen
leverde dit toch wel bijzondere
plaatje op.
Het is overigens wel een typisch
Holland plaatje, want van het
Nederlandse oppervlak ligt 26%
onder NAP en is 59% gevoelig voor
overstromingen.
Nederland werd de laatste 2,5
miljoen jaar (de Holocoon periode)
gevormd door aanslibbing van
sedimenten afkomstig van
voornamelijk de Rijn, Maas en
Schelde. Daarna vormden zich
gedurende 10.000 jaar drassige
hoog- en laagveengebieden.
Sinds ons land is bewoond wordt er gestreden om niet alleen land te winnen, maar ook
het land te behouden en te beschermen door vele dijken. Om land te winnen
(aanvankelijk bedoeld als vruchtbare landbouwgrond) en land te beschermen werd heel
wat geïnvesteerd in windmolens (15e - 17e eeuw), stoomgemalen (18e eeuw) en daarna
elektrische gemalen (20e eeuw). Nu denken we misschien dat molens een Hollandse
uitvinding is, helaas...... het idee is tijdens de kruistochten 'gepikt'uit China en Perzië.
Maar of met al deze wetenswaardigheden de situatie op de tuin aan het Mezenpad er
beter van wordt........... wellicht zullen hier een aantal pallets ophoog aarde uitkomst
bieden.
-0-

Plantaardig lente 2018

12

Bomen en hun wortels
Konden we maar onder de grond kijken
Bomen in een tuin, het is vaak een onderwerp van gesprek.
Bovengronds is het allemaal goed te zien. Is de boom te groot, geeft hij teveel schaduw,
is er sprake van overlast door bladafval, staat hij te dicht op de erfgrens? Mr. Frank
Visser is er altijd maar druk mee.
En op een volkstuin is een boom ook veelvuldig een punt van discussie. Vooral als het gaat
om de vraag hoe groot mag een boom op een volkstuin zijn? Fruitbomen meestal geen
discussiepunt en een boom met een beetje schaduw op de eigen tuin evenmin.
Maar hoe zit het ondergronds?
Om een klein beetje een idee te krijgen: ga er vanuit dat de omvang van het
wortelstelsel van een doorsnee boom minimaal de grootte (omvang) van een boom (de
kruin) is.
De grote dikke wortels zorgen ervoor dat de
boom stevig (veilig) in de grond zit
verankerd. De dunnere haarwortels nemen
het water op. Verder is de vuistregel dat hoe
droger de grond is, des te dieper de wortels
gaan groeien op zoek naar voeding en dat bij
een natte grond de wortels minder diep gaan
groeien.

(Denk aan riool en waterleidingen)

Voeding
De boom haalt met zijn wortels water en
daarin opgeloste mineralen uit de bodem. De
voornaamste bestanddelen zijn (verbindingen
van) stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel,
ijzer en magnesium.

< Hiernaast
Voorbeeld van een omgewaaide boom op ons
tuincomplex die vanwege de natte grond op
de betreffende tuin over onvoldoende diep
groeiende wortels beschikte.
-0-
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Het melden van dierenmishandeling
Hoe werkt het alarmnummer 144

Wanneer kan ik het meldnummer 144 'Red een dier' bellen?
Bij meldpunt 144 Red een dier meldt u mishandeling of verwaarlozing van dieren. Is een
dier in acute nood of gewond, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar
voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert.
Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing? Bel dan het
meldnummer 144.
Dierenmishandeling
• Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk een dier pijn
doet of verwondt.
Verwaarloosde dieren
• Bij verwaarlozing kunt u denken aan dieren die geen of onvoldoende water en/of
medische zorg krijgen. Of als de vacht, nagels of het gebit niet worden verzorgd.
Slechte huisvesting dieren
• Bij slechte huisvesting kunt u denken aan een hond die buiten zit in een veel te
klein hok. Of als er iets anders mis is met de huisvesting van een dier.

Bereikbaarheid 144
Het meldnummer 144 is 7 dagen per
week 24 uur per dag bereikbaar. Is
144 om technische redenen niet
bereikbaar? Bel dan de politie via het
landelijke nummer 0900-8844, of voor
spoed 112.

Bron: www.rijksoverheid.nl
-0-
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Minder vlinders in tuinvlindertelling
Tijdens de Landelijke Tuinvlindertelling in het weekend van
4 tot 6 augustus zijn minder vlinders geteld dan in
de voorgaande acht edities.
Zowel het aantal vlinders per telling als het aantal soorten dat per
tuin werd gezien was lager. Atalanta was nummer één, gevolgd door
kleine vos en dagpauwoog. Het bont zandoogje deed het goed dit
jaar.
Inmiddels zijn er van ruim 4200 tellingen gegevens binnen en dat is wat minder dan de
afgelopen jaren. Voor een belangrijk deel is dit te verklaren door het bewolkte weer op
zaterdag. Toen zijn er maar iets meer dan 500 tellingen uitgevoerd. In het zuidoosten
was de bewolking het meest hardnekkig en dat is terug te zien in het aantal tellingen. In
het westen van het land was de zon het meest te zien. Op zondag werden veel meer
tuinen geteld, toen het in een groot deel van het land veel zonniger was. De atalanta is
het meest geteld, net als de afgelopen twee jaar. De kleine vos was nummer twee en op
drie stond de dagpauwoog. Die derde plek had deze echte tuinvlinder vooral te danken
aan het noorden van het land, want daar was hij nog volop aanwezig, terwijl hij in de
zuidelijke helft veel minder werd geteld. Door het warme weer eerder dit jaar vlogen de
meeste soorten weken eerder dan in andere jaren. Een aantal typische tuinsoorten,
zoals de kleine vos en de dagpauwoog hadden hun landelijke piek een week of twee
geleden en werden daarom in deze tuinvlindertelling minder gezien dan andere jaren.
Ook de koolwitjes waren duidelijk minder aanwezig.
Het bont zandoogje deed het prima dit jaar. Met ruim 3000 getelde vlinders was deze
soort vijfde en zo hoog heeft hij nog nooit gestaan. De telling was in de top van de
derde generatie. De kolibrievlinder was ook goed vertegenwoordigd, maar wel vooral in
de zuidelijke provincies. Extra aandacht was er voor de tuinvlinders uit binnensteden,
met name Rotterdam en Amsterdam. Inwoners van deze steden werden extra
aangespoord om mee te doen aan deze tuinvlindertelling. Uiteindelijk zijn in Amsterdam
net wat meer tuinen geteld dan in Rotterdam en ook het aantal vlinders per telling was
een fractie hoger in de hoofdstad. De samenstelling van de vlinders in deze grote
steden is wel duidelijk anders dan het landelijke beeld. Het bont zandoogje deed het in
beide steden erg goed en deze vlinder stond een groot deel van het weekend in beide
steden zelfs op nummer 1. Uiteindelijk heeft de atalanta toch ook hier de eerste plaats
overgenomen en in Rotterdam kwam het klein koolwitje nog net op de tweede plek. Ook
de citroenvlinder, landelijk op plek 7, stond in de grote steden hoger: op plek 4 en 5.
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U kunt zelf de actuele stand zien op de website Vlindermee. Mocht u de smaak te
pakken hebben en regelmatig tellingen willen uitvoeren in uw tuin (ook van andere
soortgroepen) ga dan naar de Jaarrond Tuintelling.
(Note redactie: mooi voornemen voor 2018!)
-0-

Natuurvriendelijke oevers onder de loep
Een evaluatie van FLORON en RAVON
Afgelopen jaren heeft waterbeherend Nederland geïnvesteerd in de aanleg van
natuurvriendelijke oevers langs watergangen ter verbetering van de biodiversiteit en
waterberging. FLORON en RAVON evalueren de effecten van natuurvriendelijke oevers
op planten, vissen en amfibieën. Hebben natuurvriendelijke oevers echt een ecologische
meerwaarde ten opzichte van traditionele steile oevers?
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is voor
waterbeheerders een belangrijk middel voor het
behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Het
doel van deze Europese richtlijn is het verbeteren van
de Europese wateren, zowel chemisch als biologisch.
Het idee van natuurvriendelijke oevers is dat zij onder
andere bijdragen aan een grotere biodiversiteit en
waterberging. Sinds 2009 is zo’n 2500 kilometer
natuurvriendelijke oever aangelegd in Nederland. De
kosten hiervoor bedragen tot nu toe ruim 110 miljoen
euro. De komende jaren worden nog vele honderden
kilometers natuurvriendelijke oever aangelegd.

Floron
Floron is de natuurorganisatie
die zich inzet voor het behoud
van de wilde flora van
Nederland.
www.floron.nl

RAVON
Ravon is de onderzoeks- en
kennisorganisatie voor
amfibieën, reptielen en vissen.
www.ravon.nl

Een groot deel van de reeds aangelegde oevers heeft meerdere jaren de tijd gehad om
zich te ontwikkelen. Het bestaande monitoringsprogramma van de Kaderrichtlijn Water
geeft weinig inzicht in de feitelijke kansen en beperkingen die de oever in z’n huidige
vorm biedt voor flora en fauna. Het is hierdoor moeilijk om antwoorden te krijgen op
vragen als ‘Wat is de ecologische meerwaarde van een natuurvriendelijke ten opzichte
van een traditionele oever met een steil, standaard talud?’ en ‘Met welke
beheersmaatregelen kunnen de omstandigheden voor soorten nog verder verbeterd
worden?’.
Momenteel is het veldwerk in volle gang en worden de vegetatie, het type oever en het
beheer van meer dan 80, verspreid over het hele land gelegen, natuurvriendelijke én
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traditionele oevers geïnventariseerd door medewerkers van FLORON. De diversiteit aan
vissen en amfibieën wordt onderzocht door RAVON. Eind dit jaar worden de eerste
inzichten verwacht.
Met dank aan Floron en Ravon voor hun prachtige werk.
Bezoek hun website!

-0-

Nieuwjaarsreceptie 2018
Gezellig bijpraten, terugblikken maar vooral vooruit kijken
Op zaterdag 13 januari 2018 werd in een bomvol Tuinpaviljoen onze traditionele
nieuwjaarsreceptie gehouden.
Na de nodige voorbereidingen door het bestuur, zoals het feestelijk aankleden en
inrichten van ons Tuinpaviljoen, inkopen doen, ja zelfs Ineke bracht veel tijd door in
haar keuken wat resulteerde in leuke oliebollen in 'caisses", stroomde het Tuinpaviljoen
gestadig vol.
De talrijke hapjes en drankjes werden door het bestuur professioneel rondgebracht.
Uiteraard ontbrak de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Udo niet:
"Bij een nieuw jaarspeech past een terugblik en een vooruitblik.
2017 was een jaar van erkenning en afsluiting, en een begin van
vooruit denken over de toekomst.
Erkenning: in de vorm van twee onderscheidingen die de
vereniging mocht ontvangen.
Op 11 oktober ontving de vereniging een onderscheiding in het
kader van de Europese week voor de democratie. Die
onderscheiding, van de internationale koepel van volkstuindersverenigingen, ontvingen we
voor het burgerinitiatief dat heeft geleid tot herstel van de Schenk als waterloop en
ecologische verbindingszone, door het plaatsen, in 2016, van de kantelstuw en het
uitbaggeren en herstellen van de sloten rond het complex. Het initiatief en
doorzettingsvermogen van een paar leden van de vereniging, onder wie vooral Ed Split en
Bert Blom, heeft daar veel aan bijgedragen. De uitreiking was aanleiding voor een mooie
receptie, waarin we onze contacten met de beide betrokken Hoogheemraadschappen en
de gemeente Den Haag konden aanhalen.
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Nog diezelfde maand, in de Algemene Vergadering op 21 oktober, ontvingen we
bovendien uit handen van het bestuur van het AVVN het diploma Ecologisch tuinieren
van diezelfde internationale koepel van volkstuindersverenigingen; een erkenning van wat
de vereniging met het project Natuurlijk tuinieren tot stand heeft gebracht.
Afsluiting: onder meer met het overlijden van onze oud-voorzitter de heer Johannes,
een man die gedurende een aanzienlijk deel van haar bestaan een stempel op onze
vereniging heeft gezet. Met zijn verscheiden sluiten we een tijdperk af.
Vooruit denken: in de zelfde Algemene Vergadering op 21 october presenteerde het
bestuur zijn beleidsplan 2018. Voor een aantal leden aanleiding om in de vergadering te
vragen om eens wat breder door te denken en te praten over de toekomstplannen voor
de vereniging. Een goed initiatief: ter vergadering werd besloten in het vroege voorjaar
van 2018 een keer een open beleidsgesprek te organiseren, waarin we ideeën uitwisselen
zonder meteen tot besluiten te hoeven komen. Noteer vast in uw agenda: zaterdag 10
maart 2018 om 10.30 uur.
Dat gesprek heeft een extra lading gekregen doordat de Haagse Bond het gesprek met
de leden (de aangesloten verenigingen) is gestart over een actualisatie van zijn
beleidsnota Tuinparken aan zee. Die actualisatie is nodig op in de nabije toekomst met
het nieuwe College het gesprek te kunnen voeren over de toekomst van de
volkstuincomplexen. VTV Mariahoeve heeft destijds, met zijn ‘bidboek’ uit 2010, flink
ingezet op de prioriteiten in Tuinparken aan zee. Het bestuur is begonnen met een soort
evaluatie: hoe ver zijn we met wat we in 2010 van plan waren ? En waarop zouden we de
komende jaren willen inzetten ?
Daarmee is het bruggetje naar 2018 geslagen. We willen het afgesproken open
beleidsgesprek ook benutten om met de leden te praten over de mogelijke inzet van de
vereniging in de actualisatie van Tuinparken aan zee. Daar zal het dus op 10 maart ook
over gaan.
In 2018 ronden we een belangrijk onderdeel van het ‘bidboek’ uit 2010 af, nl. op orde
brengen van de gebouwen van de vereniging. Begin 2018 wordt de oude tuinwinkel en
werkplaats gesloopt en vervangen door nieuwbouw in blokhut-stijl. Een flinke klus, waar
een aantal leden veel tijd en inspanning voor over heeft. Met de nieuwbouw van de
tuinwinkel en werkplaats zijn we voorlopig ‘uitgebouwd’ en kunnen we onze inspanningen
op andere zaken richten.
In 2018 gaan we ook proberen het verenigingskeurmerk Natuurlijke tuin tot stand te
brengen. Een belangrijk onderdeel immers van het beleidsplan 2018, bedoeld als
stimulans om net even wat meer van de tuinen te maken.
Verdere plannen ? Wie weet; we hopen daar op 10 maart al wat meer een beeld van te
krijgen. Uiteindelijk gaat het erom wie zich waarvoor wil inzetten. Een plan zonder
namen erbij is geen plan. Het bestuur spant zich liever in om wat wél werkt, waarvoor
wél actieve inzet van de leden is, vooruit te helpen dan stil te blijven staan bij wat niet
levensvatbaar is gebleken. In die zin zou ik 2018 tot het jaar van het realisme willen
uitroepen.
Ik wens u allen een mooi tuinjaar!"
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Zulke
papiertjes
blijken
'caisses'
te heten

Artikel over het
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Volkstuintje zonder eigenaar
Een (juridisch) relaas over een tuin waarvan
de eigenaar kwam te overlijden
Zo'n beetje zijn hele leven brengt Gerrit door op zijn volkstuin, zijn
lust en zijn leven. Samen met zijn vrouw heeft hij er een paradijsje
van gemaakt. Het tuinhuis perfect in de verf, de planten keurig
gesnoeid, zijn tuin in elk seizoen op orde. Een sierraad voor het
complex. Hij wint er prijzen mee.
Met zijn inzet voor de vereniging en zijn grote kennis van alles wat bloeit en groeit, is
hij jaren een gewaardeerd erelid. Steun en toeverlaat van andere, minder ervaren leden.
Nooit te beroerd ook om de handen uit de mouwen te steken als er een grote klus moet
gebeuren. Na de dood van zijn echtgenote vindt Gerrit troost en aanspraak op zijn tuin.
Nu is hij, onverwachts, zelf overleden. Al na een paar weken is het effect te zien van
zijn afwezigheid: de tuin raakt overwoekerd. De buren houden hem een beetje bij, maar
er moet een oplossing komen.
Wat gebeurt er met een volkstuin waarvan de eigenaar is overleden en niemand
staat klaar om de boel over te nemen? Wie is eigenlijk de eigenaar? De
verenigingsstatuten brengen uitkomst. Daarin staat dat het bestuur de tuin met opsta; het tuinhuisje- aan een derde kan verkopen. De
opbrengst gaat naar de erfgenamen van de voormalige
eigenaar. Volgens de statuten kan een eigenaar bepalen
wie na zijn overlijden de tuin krijgt. Dat heeft Gerrit
ook gedaan. De erfgenamen van zijn tuin, zo heeft hij
op schrift gezet, 'is ieder van mijn erfgenamen die dat
wil'. Dat zijn zulke algemene bewoordingen, dat het
bestuur er weinig mee kan. Wie zijn die erfgenamen
dan? Kinderen heeft hij niet. Intussen staat een koper
klaar om de tuin van Gerrit over te nemen. Omdat zich
na enige tijd niemand meldt als erfgenaam, besluit het
bestuur de tuin aan hem te verkopen. De koper betaalt
5.000 euro, voornamelijk voor de opstal, het
tuinhuisje. Dat geld wordt op de rekening van de vereniging gestort.

"De koper
betaalt 5.000
euro, dat is
vooral voor het
huisje"

Maar de bestuursleden zijn integere types die een beetje in hun maag zitten met de
verkoop. Ze hebben zoiets ook nog niet eerder meegemaakt. Dus meden ze zich alsnog
bij mij. Hebben ze wel juist gehandeld? Ik moet ze teleurstellen: eigenlijk niet. Ze
hadden voor de verkoop naar een notaris moeten gaan zodat die eventuele erfgenamen
kon opsporen. Uiteindelijk komt het goed. Ik stel een verklaring van erfrecht op en vind
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twee achterneven als erfgenamen. Interesse in de tuin hebben ze niet in het minst,
maar de 5.000 euro zijn voor hen een welkome meevaller. Mij treft de grote opluchting
van de bestuursleden. Die zijn blij dat het nu toch goed geregeld is. Schattig eigenlijk.
- Johan Nebbeling Bovenstaand verhaal is echt gebeurd. Vanwege beroepsgeheim zijn de echte namen
van de betrokkenen niet vermeld.

Met dank aan Mr. Johan Nebbeling dat wij
dit artikel mochten plaatsen!
-0-

Brandnetels welkom of niet?
Geen brandnetels op je tuin, of toch wel?

De brandnetel is een algemene plant in Nederland die op allerlei voedselrijke plaatsen
groeit. Hij voelt zich vooral thuis in de buurt van bomen en struiken, maar kan op allerlei
plekken goed gedijen.
Maar
•
•
•
•

we houden niet van brandnetels:
Ze veroorzaken lelijke bulten op je kuiten, handen en armen
Ze geven een onverzorgde uitstraling van je fraai onderhouden tuin
Ze kunnen enorm woekeren door je hele tuin heen
Ze zorgen voor veel extra werk als je het onvoldoende bijhoudt

Maar een brandnetel is ook een belangrijke plant:
• Voor vlinders is de brandnetel een belangrijke plant.
• De rupsen van kleine vos, landkaartje en atalanta zijn er vrijwel helemaal van
afhankelijk. Hun rupsen zijn erop gespecialiseerd
Dus als je dus een goede vlindertuin wilt hebben, een die zowel "kroeg" als
"kraamkamer" is, dan kan een brandnetel daar niet in ontbreken.

De Vlinderstichting heeft een fraaie oplossing bedacht:
Een brandnetel in een bloempot!
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"Als je brandnetels oppot en de bloempot in je tuin zet, dan
heb je wel de lusten en de voortplantende vlinders, maar
niet de lasten, want de pot pak je op en zet je neer waar je
zelf maar wilt. En het werkt. We hebben nu al enige tijd wat
potten in de tuin staan en gehakkelde aureliarupsen zijn er
al op groot geworden en nu zitten er atalantarupsen in de
bloempot" aldus de Vlinderstichting.
"De kleine lettertjes":
Uit gemakzucht je hele tuin vol met bransnetels laten groeien en dan zeggen "ja maar dat is
voor de vlinders" nou, daar trappen de tuincontrolecommissie en de passanten die van je
tuin willen genieten echt niet in!

-0-

Tuin 16, de tuin van Frank en Thecla
Door Lucie Huijbregts
Sinds juni 2016 wonen Frank Borger en Thecla Germers weer in Den Haag
nadat ze een Bed en Breakfast in België hadden gerund. Samen met hun
honden, Dora en Sara, misten ze bij hun flat wel buitenruimte.
Toen ze langs het volkstuinencomplex fietsten stond
er een bord dat er tuinen vrij waren. Dit bood een
goede mogelijkheid en Frank stapte eropaf.
Ze kozen voor een tuin met mogelijkheden. Zeer
zonnig, groot en achteraan, zodat voorkomen wordt
dat de honden telkens aanslaan als er iemand voorbij
loopt. De tuin had ook een belangrijk nadeel, het
onderhoud was bar en boos. Het onkruid stond er wel
heel erg hoog. De tuin werd aangepakt, er kwam een
nieuw huisje, met een kachel en groot genoeg zodat
ze er in de winter een boek kunnen lezen. Er kwam
een nieuw terras. Het is een gemengde tuin
geworden met een klein stukje moestuin en met de nadruk op vaste planten.
Voordat Frank een Bed en Breakfast had, had hij een klusbedrijf. In het clubgebouw
zag hij de tekeningen voor de nieuwe winkel en hij besloot contact op te nemen met Rob
van der Vlis. Op dat moment waren er niet zoveel mensen in het bestuur en in andere
functies. Extra mensen waren welkom. Afgelopen vergadering heeft Frank zich
aangemeld als tweede commissaris. Hij gaat zich nu vooral inzetten voor een aantal
praktische zaken voor het complex. Hij leidt nu onder andere ook tuinbeurten.
-0-
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Uit de oude en nieuwe doos
Altijd leuk oude foto's te zien om te vergelijken met nu,
maar in dit geval ook wel zorgelijk!

< Het zal zo rond de jaren '70 zijn.
Ons tuincomplex (toen nog "Eigen Arbeid")
lag nog midden in de weilanden.
Op de voorgrond was de wijk Mariahoeve
(hier "De Landen") nog de enige bebouwing
bij ons tuincomplex.

< Maar de tijden veranderen en hier zien
we dat de bebouwing al flink is opgerukt.
De nieuwbouw van Margarethaland, het NS
station en het gebouwencomplex van Aegon
zijn al directe buren geworden. (Overigens
wel hele goede buren!)

< En hier de situatie
zoals het nu is.
Door de aanleg van de
Noordelijke Randweg is
al een stuk van ons
tuincomplex afgesnoept.
En het beetje ruimte dat
nog vrij was, daar is een
woonwagenkamp
gerealiseerd.

Foto: Cor Harteloh (kennis van onze fam. Steijn)
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Boos kijken
Niet meer boos kijken,
een hele verbetering!
Misschien een luxe probleem, maar als de zon heerlijk ons Tuinpaviljoen binnenschijnt en
het zonlicht ook nog eens weerkaatst op de witte tafels, dan werd het kijken met
dichtgeknepen ogen, gefronste wenkbrauwen of zelfs zonnebrillen op.
De vaste reactie was dan ook geregeld "Ben je boos?" en het antwoord was dan "Nee, ik
heb last van de zon in mijn ogen"
Nou dat probleem is geweldig opgelost. Door de firma Lanza zijn prachtige
zonneschermen geplaatst. Natuurlijk in VTV Mariahoeve groen!

Onlangs vloog een vogel tegen één van de ruiten
van ons Tuinpaviljoen, zo mooi schoon waren ze
dankzij de werkbeurten!
Dit was aanleiding om vogelstickers
op de ruiten aan te brengen.
Mocht u ook "gevaarlijke" ruiten hebben in uw huisje,
of doorzichtige windschermen; deze stickers zijn wellicht
ook via onze tuinwinkel te verkrijgen.
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Algemene ledenvergadering
zaterdag 21 april 2018!
Uitnodiging en agenda worden u tijdig toegezonden.
De notulen van de vorige vergadering treft u alvast aan op pagina 27 - 31.
Tevens zullen exemplaren ook ter vergadering voor u beschikbaar zijn.

-0-

Nationaal Park Hollandse Duinen
En dan gaat het om het duingebied tussen
Hoek van Holland en Noordwijk
Wist u dat Het Nationaal Park Hollandse Duinen tot een van de rijkste natuurgebieden
van Nederland behoort, terwijl het duingebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk in
het drukst bevolkte deel van Nederland ligt?
2018 is het 5000-soortenjaar
Nationaal Park Hollandse Duinen behoort tot een van de rijkste natuurgebieden van
Nederland. Daarom is 2018 door Dunea, Staatsbosbeheer en EIS kenniscentrum
insecten uitgeroepen tot het 5000-soortenjaar. Zij gaan, samen met veel vrijwilligers,
de uitdaging aan om meer dan 5000 verschillende soorten te vinden. Zo wordt de rijke
flora en fauna van dit prachtige gebied zichtbaar.
Meer informatie over deze geweldige uitdaging: www.dunea.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering
21 oktober 2017

Notulen volgen later.
Scroll s.v.p.door naar pagina 31
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Wie heeft de langste?
Vallen er nog meer dikke prijzen te
verdienen bij VTV Mariahoeve?
Wie heeft de langste? Nu zult u denken waar gaat dit over?
Welnu, de commissie Natuurlijk Tuinieren heeft bij deze uitgave van Plantaardig
een zakje met vijf zonnepitzaden bijgesloten voor diegenen die mee willen doen
om dit jaar de langste zonnebloem te telen.
Wanneer kun je de zonnepitten het beste zaaien?
Je kunt zonnepitten vanaf begin maart binnen of onder glas voorzaaien.
Als je de zonnepitten hebt voorgezaaid, kun je ze na vijf tot zes weken
uitplanten. Zonder voorzaaien kun je ze vanaf half april in de volle grond zaaien.
Als je ze half april zaait. heb je in augustus prachtig bloeiende zonnebloemen.
Ga als volgt te werk:
1. Plant de pitten op een zonnige plek in de tuin
2. Zet ze ongeveer op een afstand van 40 cm. van elkaar
3. Maak een kuiltje van 1 à 2 cm diep (alleen bij zaaien in volle grond)
4. Stop het zaadje erin, doe er wat aarde overheen en geef wat water
5. Geef ze regelmatig wat mest en, indien nodig, gedurende de groei water
6. Plant ze op een zichtbare plek, die ook makkelijk te bereiken is om te meten.
De bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en ook tal van vogels doe je
een groot plezier door de zaden niet te oogsten. Je kan ook een uitgebloeide
zonnebloem binnen te drogen hangen en die de komende winter met pit en al op
een vogelvoedertafel leggen.
Eind augustus wordt gemeten wie de langste zonnebloem
heeft staan en de winnaar mag 15 euro besteden in onze
tuinwinkel.
Wil je meedoen, stuur dan een mailtje naar:
esplit@ziggo.nl of geef het mondeling aan mij door zodat
wij je op de hoogte kunnen stellen wanneer er gemeten
wordt.
Namens de commissie Natuurlijk Tuinieren,
Ed Split
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Het Haagse bos tijdens de storm
Veel bomen zijn door de storm van
18 januari 2018 verloren gegaan
In het Haagse Bos zijn zo'n veertig bomen verloren gegaan door de storm van
donderdag 18 januari 2018. Daar waren beeldbepalende bomen bij, die er soms al
honderden jaren stonden.
De volgende dag is direct begonnen met het opruimen van de omgewaaide bomen. In het
weekend daarna was het bos weer redelijk toegankelijk.
Het beeld dat boswachter Jenny van Leeuwen beschreef, lijkt op een klein slagveld. Een
kenmerkende wilg bij de groter vijver is niet meer. Enorm dikke en stevige beuken
waaiden gewoon omver.
Opvallend veel essen zijn verdwenen. Volgens Van Leeuwen waren dat bomen die al waren
aangetast door essentaksterfte. Daardoor waren ze al verzwakt en dan zijn het
makkelijke slachtoffers voor de storm. 'Als je die bomen nu bekijkt, dan is te zien dat
het hout zeer broos is. Van binnen zitten rotte zwarte plekken, je kunt zo met je vinger
door het hout heen duwen', zegt Van Leeuwen.
'Opruimen gaat razendsnel'
Vrijdags zijn ze in het Haagse Bos druk bezig met het opruimen van de stormschade.
'Dat gaat razendsnel', aldus de boswachter. Staatsbosbeheer adviseerde om de
Nederlandse bossen dat weekend zoveel mogelijk te vermijden vanwege de veiligheid.
In het Haagse Bos viel dat mee omdat het opruimen vlot verliep.
(Bron: Omroep West)

Bedankt, goed werk!
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Het nieuwe tuinieren
Door Ed Split
Ja, ik heb er even aan moeten wennen, maar men is nu helemaal “om”
voor het nieuwe tuinieren. Je ziet en hoort het inmiddels aan alle
kanten om je heen en niemand zegt er iets van.
Je bent nu met twee uurtjes per week klaar met het tuinonderhoud en wat wil je nog
meer? En dit alles is nu ook voor iedereen bereikbaar.
Even snel een “kort” paadje
maken,
of
een
“strak”
borderrandje, of gewoon even
tussen de planten door, alles
kan en is mogelijk. Je doet er
nu de hele tuin mee en ook het
terras. Geen enkel klusje is
hem teveel, hij slaat zich er
gewoon doorheen.
Ook zijn er geen ‘‘gesloten”
tijden, je pakt hem gewoon en
trekt even aan z’n koordje en
je kan er mee aan de slag. In
het begin moet men wel even
aan hem wennen, want hij
werkt altijd met z’n kop naar
beneden. De enige tegenprestatie die hij van je verlangt, is af en toe wat drank en een
opgewonden kop.
Men laat zich bij de aanschaf vaak verleiden door er één te nemen met een stevig
mannelijk karakter, of liever gezegd, met een stevige brom.
Dat zachte vrouwelijke gezoem spreekt niet zo aan.
Ja, weet u het al…… het is de bosmaaier.
-0-
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Bloeiende borders
Niet alleen fraai maar ook geweldig
voor wilde bijen en zweefvliegen
Nectar en stuifmeel, dat is waar wilde bijen en zweefvliegen op zoek
naar zijn. En wat is dan mooier dat ze dit vinden in jouw eigen tuin!
Welke planten bloeien wanneer:
Damastbloem
Hondsdraf
Longkruid
Sleutelbloem (Primula)
Zenegroen

Ruikt heerlijk
Kruipertje
Kleurige bodembedekker - schaduw
Kunnen ook in bakken en potten
Kruipertje

Mei - juni
April - juni
April - mei
Maart - mei
Mei - juni

Dropplant
Duizendblad
Hartgespan
Kattenstaart
Zonneroosje

Ruikt naar anijs - droge grond
Verkrijgbaar in geel / wit / roze
Bloeit lila
Prima in vochtige grond
Lage kruiper, houdt van zon

Hele zomer
Hele zomer
Juni - juli
Hele zomer
Mei - juli

Guldenroede
Hemelsleutel
Herfstaster
Koninginnekruid
IJzerhard

Niet al te donker planten
Makkelijke plant
Geeft ook zaadjes voor vogels
Bijen en vlinders zijn er dol op
Met leuke paarse pluimpjes

Nazomer
Nazomer
Nazomer
Nazomer
Nazomer

-

herfst
herfst
herfst
herfst
herfst

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die de Nederlandse Vereniging
voor veldbiologie (KNNV) geeft. In ons Tuinpaviljoen zijn 'inkijk' brochures
beschikbaar met meer informatie van KNNV over bloeiende borders.

Raadpleeg ook de website
van de KNNV
Een aanrader!
- 0-
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"Tuinparken in de wereldstad aan zee"
Een nuttig project dat is gestart in 2010
In 2007 is het projectplan “Tuinparken en de wereldstad aan zee” gestart.
Doel van het projectplan is “het behoud- en uitbreiding- van de tuinparken van de
Haagse Bond door middel van een verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties”.
Onze vereniging heeft destijds hiervoor een ‘Bidbook’ samengesteld dat op onze website
onder "Projecten" is in te zien.
Inmiddels werd het tijd om te kijken op welke onderdelen het plan mogelijk moet
worden aangepast zodat gekomen kan worden tot een ‘up to date’ plan waar onze
vereniging haar beleid op kan aanpassen.
Het bestuur riep dan ook alle leden op om aanwezig te zijn op de speciale discussie
bijeenkomst om mee te denken hoe we samen als vereniging in de toekomst een bijdrage
kunnen leveren aan verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties van ons
tuincomplex.
De bijeenkomst was gepland voor zaterdag 10 maart 2018 en valt dus ongeveer gelijk
met het uitkomen van deze Plantaardig. Uiteraard zal in de zomeruitgave van Plantaardig
de nodige aandacht worden besteed aan de uitkomsten van deze discussie bijeenkomst.
Eén gebruikersfunctie van ons tuincomplex was al jarenlang bekend:
De functie "openbare wandelpaden" waardoor wandelaars kunnen genieten van al het
fraais dat ons tuincomplex te bieden heeft.
Niet alleen buurtbewoners en medewerkers van omliggende kantoren komen we dagelijks
tegen maar ook bezoeken in groepsverband zoals op dinsdag 23 januari dit jaar.

De groep van een nabijgelegen
zorggemeenschap hebben we
beloofd dat als ze weer komen op
een dinsdag, als het team van
Natuurlijk Tuinieren actief is, we
met z'n allen gezellig "een bakkie
gaan doen" in ons Tuinpaviljoen.
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De groep vrijwilligers staat klaar
voor 2018!
Zonder vrijwilligers geen vereniging!
•

We hebben gelukkig weer een volledig bestuur bestaande uit:
de oude garde Udo Teunis, Sigmar van der Vlis, Ineke van der Vlis en Rob van der
Vlis. Gert Onne van de Klashorst, Bastiaan de Man en Frank Borger zijn het bestuur
komen versterken.

•

Bram Franken en An Stoks vormden wederom
de commissie van onderzoek terwijl Ben Sigar
deze commissie is komen versterken.

•

Bert Blom heeft aangeboden ook dit jaar weer
het verenigingsblad Plantaardig te zullen
verzorgen hopelijk met spontane medewerking
van "Flying reporter Lucie Huijbregts".

•

Bart Fennema zorgt ervoor dat de website www.vtvmariahoeve.nl ook nu weer
optimaal blijft draaien terwijl Bert zorgt voor de tekstuele invulling.

•

De tuincontrolecommissie bestaat ook dit jaar weer uit André de Prez, Bram
Franken en Jacques Vork.

•

Zoals vanouds vormen Bram Franken en Hely Split de tuintaxatiecommissie.

•

De bouwcontrole- en bouwtaxatie commissies worden weer gevormd door Richard
Hilgeman en Rob van der Vlis

•

De werkbeurten worden begeleid door Rob van der Vlis, Udo Teunis, Rajesh
Ramcharan, Frank Borger, Cees Swanink en nu ook door Gert Onne van de Klashorst.
•

In de nieuwe tuinwinkel zullen Ronald van der Ende en Dicky
Korving het ongetwijfeld nog meer naar hun zin hebben.

•

Voor heerlijk hapjes en drankjes, maar vooral voor veel
gezelligheid in ons Tuinpaviljoen, staan dit jaar voor u klaar:
Koos Sol, Paula van der Rande, Wenda en Klazien Peters,
Ran Sewpersad, Cees Swanink, Sigmar van der Vlis en Erwin
van der Vlis. Erg leuk dat we nu ook door Maria Au-Wu en
Frans verwend zullen gaan worden!
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•

Als het weer het maar enigszins toelaat dan kunnen we op de dinsdagochtenden het
team van Natuurlijk Tuinieren weer in actie zien met Ed Split, Hely Split, Sient
Vingerling, Periklis Skourlis, Doreen Saunders, Jean Otterspoor, Piet van Steijn,
Bert Blom, Kor Krul, Zenzi Burgy, Frances Hartmann, Bram Franken, Lucie
Huijbregts en Rob van der Vlis. En....... als ze niet naar school hoeven, zoals tijdens
de schoolvakanties, Caitlyn en Aiden!
En nu maar hopen dat we niemand zijn vergeten te vermelden!

Alle vrijwilligers hartstikke bedankt
dat jullie samen de vereniging draaiende willen houden!
Mocht u ook enthousiast zijn en draagt u onze vereniging ook een warm hart toe?
Extra vrijwilligers zijn meer dan van harte welkom, met name voor de bouwtaxatie- en
bouwcontrole commissies!
-0-

Kort nieuws
Silvia van de Vlis
Hoewel Silvia van der Vlis geen lid was van onze
vereniging, mochten we wèl lange tijd genieten van haar
werkzaamheden bij het team van Natuurlijk Tuinieren op
de dinsdagochtenden. Maar bij toerbeurt was Silvia
zaterdags ook te vinden in ons Tuinpaviljoen waar zij
menig bezoeker verwende met een bakkie en heerlijke
lunches. Silvia gaat nu haar vrije tijd besteden aan haar
grote passie het tennissen.
Silvia bedankt voor al je werk en gezelligheid,
we gaan je missen!
Storm
Na de storm afgelopen januari is er heel wat
(zwerf)afval in onze sloten gewaaid.
Vergeet u niet het drijvend vuil uit uw
sloot te verwijderen?
En drijvend vuil uit andere sloten
halen mag ook hoor!
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Het hertenkamp
De gemeente heeft een vijf miljoen kostend plan om
de Koekamp (beter bekend als het Hertenkamp) bij
Den Haag Centraal te gaan opknappen. Diverse
bewoners, politieke partijen en natuurorganisaties
zijn bang dat er teveel waardevol groen verloren
gaat. Zware taak voor wethouder Boudwijn Revis om
dit in goede banen te leiden.
Jaarlijkse bijentelling
Onlangs was op een dinsdag Jeroen van der Brugge
van Naturalis op bezoek tijdens het Natuurlijk
Tuinieren. Jeroen vertelde over de landelijke
bijentelling die wordt gehouden op 21 en 22 april.
Vooruitlopend daarop zal bij onze vereniging voor alle
leden een workshop worden gehouden. Op moment
dat deze uitgave van Plantaardig naar de drukker
ging was de exacte datum voor deze workshop nog
niet bekend. Houd u email en het publicatiebord dus
in de gaten!
Festival Duurzaamheid in Mariahoeve
Wijkberaad Mariahoeve heeft onze vereniging
uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het
festival Duurzaamheid op zaterdag 14 april in onze
wijk. Vanuit het
Thema's die dag zijn:
bestuur willen we
1) Energie en Energietransitie,
in ieder geval een
2) Groen / Water / Vergroening
vrs Verdichting + Klimaat,
presentatie
3) Hergebruik / Samengebruik.
verzorgen. Wilt u
4) Kinderactiviteiten
ook uw steentje
bijdragen, wend u dan tot het bestuur voor meer
informatie.
Opnieuw vernieling
Voor de 'zoveelste keer' was er bij één van onze
leden sprake van vernielingen. De betreffende leden
zijn inmiddels hier zo flauw van geworden dat ze
willen stoppen met tuinieren.
Mede hierdoor komen de plannen van het bestuur om
camera's te gaan plaatsen steeds dichterbij.
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Nieuwbouw Winkel / Werkplaats

Sloopafval werd (gescheiden) afgevoerd

Stalen rijplaten beschermden de brug
en bestrating tijdens de werkzaamheden
Betonnen platen als duurzame fundering
en vloer voor de winkel/werkplaats

Zo, de wanden staan
Geweldige steun uit onverwachte hoek:
Herman, de broer van Rob heeft de
gehele elektrische installatie verzorgd.
Zelfs Frans, de vriend van Bert, stak nog
zijn handen uit de mouwen!

en het dak erop

En toen was het 15 februari, de dag dat deze Plantaardig naar de drukker ging.
Het was de bedoeling dat de gehele nieuwbouw gereed zou zijn en trots op de foto
zou gaan. Maar helaas de leverancier/bouwer liet verstek gaan. Een domper op al
het werk van de enthousiaste vrijwilligers.
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Werkbeurtenrooster 2018

Versie januari 2018

Wie?
Tuin 2 Harold
Tuin 14 Mark
Tuin 21 Carla
Tuin 31 Drosoula
Tuin 53 Gobiepersad
Tuin 58 Annie
Tuin 61 Joy

Wie?
Tuin 4
Tuin 15 Esther
Tuin 22 Andreas
Tuin 33 Marjoke
Tuin 46 Eric
Tuin 63 Nathalie

Wie?
Tuin 7 Magda
Tuin 19 Widjai
Tuin 26 Evelien
Tuin 34 Anouk
Tuin 66 Pinar
Tuin 82 Ramesh

Wanneer?
17 maart 2018
5 mei 2018
16 juni 2018
1 september 2018
13 oktober 2018

Wanneer?
24 maart 2018
12 mei 2018
23 juni 2018
8 september 2018
27 oktober 2018

Wanneer?
31 maart 2018
19 mei 2018
7 juli 2018
15 september 2018
3 november 2018

Bij wie?
Ploeg 1 Udo Teunis
Tel. 06-42165358
E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

Bij wie?
Ploeg 2 Frank Borger
Tel. 06-14125686
E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

Bij wie?
Ploeg 3 Rajesh Ramcharan
Tel. 06-20386338
E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

Wie?
Tuin 5 Ilse
Tuin 18 Anja
Tuin 25 Joop
Tuin 36 Mike
Tuin 56 Jeffrey
Tuin 67 Peter
Aspirant lid Charles

Wie?
Tuin 10 Indra
Tuin 17 Alletta
Tuin28 Hakan
Tuin 37 Dick
Tuin 40 Manon
Tuin 70 Vincent
Tuin 76 Pascal

Wie?
Tuin 11 Joost
Tuin 20 Michael
Tuin 29 Sharda
Tuin 38 Klaas
Tuin 59 Laurie
Tuin79 Jurgen
Aspitant lid Aadje

Wanneer?
7 april 2018
26 mei 2018
21 juli 2018
22 september 2018
10 november 2018

Wanneer?
14 april 2018
2 juni 2018
4 augustus 2018
29 september 2018
17 november 2018

Wanneer?
28 april 2018
9 juni 2018
18 augustus 2018
6 oktober 2018
24 november 2018

Bij wie?
Ploeg 4 Rob van der Vlis
Tel. 06-15604396

Bij wie?
Ploeg 5 Cees Swanink
Tel. 06-29082043

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

Bij wie?
Ploeg 6 Gert Onne
van de Klashorst
Tel. 06-21172632
E-mail: info@vtvmariahoeve.nl

We verzamelen om 09.55 uur bij het werkhok.
Aanvang werkbeurten is om 10.00 uur. Einde werkbeurten is 12.00 uur. Na afloop koffie/thee
drinken en aftekenen van het werkboek.
Gaarne uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de werkbeurt bij voorkeur per e-mail afmelden via
info@vtvmariahoeve.nl of anders telefonisch bij uw ploegleider.
Indien u zonder bericht afwezig bent op uw werkbeurt, zullen wij u € 25,00 administratiekosten in
rekening brengen en wordt er een inhaaldatum afgesproken.
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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

DONATEUR WORDEN ?
Ja, ik draag Volkstuindersvereniging Mariahoeve een warm hart toe en ik ontvang 4 maal per jaar
het verenigingsblad "Plantaardig" en ben van harte welkom bij de verenigingsactiviteiten.
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 of
persoonlijk afgeven en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op
NL05INGB0005004839.
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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, parkeer- en
toegangssystemen 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
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 onder 0297-234444

....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve...
Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex!
netten
stokken
propaangas
zakken aarde
tuingereedschappen
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen
en nog veel meer
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Volkstuindersverenigng "Mariahoeve"
dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun !

Ruimte voor adressticker
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