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Onze vrijwilligersorganisatie  

 

 

Bestuur  (bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)  
 

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur Udo Teunis 

2e voorzitter Vacant 

1e Penningmeester - lid dagelijks bestuur Pascal Schuit 

2e Penningmeester Sigmar van der Vlis 

Secretaris Ineke van der Vlis 

Bestuurslid  Ed Split   

Bestuurslid Rob van der Vlis 
 

Commissie van onderzoek 

Bram Franken –  An Stoks 

Verenigingsblad “Plantaardig" 

Bert Blom 

(redactie@vtvmariahoeve.nl) 
 

Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 
 

Tuincontrole commissie 

André de Préz - Bram Franken  

Tuintaxatie commissie 

Bram Franken - Hely Split 
 

Bouwcontrole commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 
 

Bouwtaxatie commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 
 

Begeleiding werkbeurten  

Ed Split- Uo Teunis - Pascal Schuit 

 

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 - André de Prez - Lucie Huijbregts - Rob van der Vlis 

 

Ondersteuning onderhoud groen 

Mieke van der Kaaij – Adriana Oele 

 
 

 

Speciale dank aan: 
 

Postuum Erelid 

Mevrouw F.G. Staal 
 

Ereleden 

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

Leden van Verdienste 

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

De heer A. Osnabrug – De heer H. Gordeau 
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Bij de voorpagina 

 

Dit is alweer het laatste nummer dit jaar van ons aller verenigingsblad Plantaardig. 

Het was voor mij, als eenmansredactie, de 8e uitgave die ik mocht samenstellen. Soms 

een hele klus omdat er helaas maar weinig leden zijn die iets van hun ervaringen willen 

vertellen in ons verenigingsblad. Misschien krijg ik het komende jaar wat meer respons. 

Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen, toch? 
 

Als we terug kijken naar het afgelopen jaar kunnen we zien dat er heel wat goeds is 

gebeurd. 
 

Het team van Natuurlijk Tuinieren is zeer actief geweest. De foto op de voorpagina 

illustreert het werk van deze enthousiaste vrijwilligers uitstekend. 
 

Het bestuur is weer bijna op volle sterkte en heeft zelfs een financieel meerjarenplan 

en een beleidsplan voor het komende jaar samengesteld. Ook is er een commissie bezig 

om eens aandachtig te kijken naar actualiteit van onze reglementen.  

Zaak dus om de notulen en bijhorende stukken in deze Plantaardig aandachtig te lezen. 
 

We hebben leuke en enthousiaste nieuwe leden mogen begroeten die met hun nieuwe 

tuin erg goed bezig zijn. Leuk is dat de variatie aan nieuwe tuinhuisjes bijzonder 

aantrekkelijk is om te zien. 
 

We hadden gehoopt in deze uitgave van Plantaardig een serie foto's te kunnen 

publiceren van de werkzaamheden die op en rondom ons tuincomplex uitgevoerd gaan 

worden: het baggeren van de sloten, het verwijderen van die verrekte dam in de Schenk 

en het aanbrengen van een stuw. Helaas hebben deze werkzaamheden wat vertraging 

opgelopen vanwege ondermeer het aanvragen van (kap)vergunningen. 
 

Echter, er zijn recent grondmonsters genomen van de dam dus het zal niet lang meer 

duren voordat er daadwerkelijk zichtbare stappen worden gezet. 
 

We wensen de aannemer(s) van harte toe dat het weer de komende periode wat gunstig 

is. Dat is natuurlijk belangrijk voor de voortgang van de werkzaamheden, maar vooral 

ook voor het aannemerspersoneel zelf wel zo plezierig. 

 

Voor nu allemaal fijne feestdagen en een goed 2016 gewenst  

en graag tot ziens op de nieuwjaarsbijeenkomst  

op 16 januari 2016! 
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Algemene ledenvergadering (ALV)  

24 oktober 2015 
 

Onderstaand treft u de stukken aan die ter voorbereiding op  

de ledenvergadering beschikbaar werden gesteld. 

 

1) BELEIDSPLAN 

2) BEGROTING 

3) AANGEPASTE TEKST HUISHOUDELIJKREGLEMENT 

 

 

1)  BELEIDSPLAN 
 

 
Beleidsplan 2016 algemeen bestuur VTV Mariahoeve  
 
Het bestuur van de vereniging is, met het toetreden van Rob, Ineke en Sigmar van der Vlis, 
nu bijna helemaal ververst. Reden te meer om vooruit te kijken: waar willen we met de 
vereniging naar toe, wat voor soort volkstuincomplex willen we zijn en worden? 
Heel veel energie van het bestuur gaat zitten in onderhoud van het complex en handhaving 
van regels: noodzakelijk werk, maar naar zijn aard eerder conserverend dan initiërend. De 
voortdurende noodzaak van handhaving roept ook een bepaalde verenigingscultuur in het 
leven, waarbij het bestuur tegenover de leden lijkt te staan en het initiatief en de 
betrokkenheid van een aanzienlijk deel van de leden heel beperkt is. Het bestuur wil die 
cultuur graag doorbreken. 
 
Als volkstuincomplex is VTV Mariahoeve 'vanaf laag begonnen': het voortbestaan is lang 
onzeker geweest, veel tuinen hadden daardoor een tijdelijk karakter en in de gezamenlijke 
voorzieningen is lange tijd niet veel geïnvesteerd. De afgelopen jaren zijn al grote stappen 
gezet om de vereniging naar een hoger plan te tillen, vooral met het initiatief “Natuurlijk 
Tuinieren” en het nieuwe Tuinpaviljoen. De komende jaren zullen we verdere stappen 
moeten zetten om het tuincomplex aantrekkelijk te houden en meer waarde te geven voor de 
leden, voor nieuwe leden en voor de buurt die van ons 'tuinpark' gebruik maakt. Ook het 
gebruik van het Tuinpaviljoen door de leden dient gestimuleerd te worden. 
 
De samenleving verandert en de tuinvereniging zal mee moeten veranderen. Mensen 
verbinden zich minder gemakkelijk aan verenigingsleven en zeker als dat langjarige inzet en 
verbondenheid meebrengt. Het is een grote uitdaging om, voor alles wat we belangrijk 
vinden, steeds voldoende vrijwilligers te vinden. Aan de andere kant zullen we ook moeten 
verkennen hoe we ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen en hoe we nieuwe doelgroepen 
blijven aanspreken. Het bestuur wil de komende tijd nieuwe mogelijkheden verkennen in 
samenspraak met zoveel mogelijk leden. Het mobiliseren van nieuwe vrijwilligers voor 
bestaande en eventuele nieuwe activiteiten blijft een belangrijk aandachtspunt. 
 
Bij een verse (door)start hoort ook een aangepast reglement. Op het moment verkent een 
commissie uit de leden de mogelijkheid van aanpassing van het huidige Huishoudelijk Regle-
ment. De commissie verwacht hiervoor voorstellen voor te leggen in het komende voorjaar. 
Het bestuur wil het gesprek over een gewijzigd reglement nadrukkelijk verbinden met dat 
over de toekomst van de vereniging: de nieuwe regels zullen moeten passen bij de  
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vereniging die we willen zijn. Meer uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid van de leden hoort daarbij. 
 
Het komende verenigingsjaar wil het bestuur in ieder geval aan de volgende punten werken: 
 
Betrokkenheid van de leden 

• Meer gesprek met de leden: als er iets aan de hand is op of met een tuin zal daar 
eerder over worden gesproken met het betreffende lid. Waar mogelijk worden 
afspraken gemaakt die daarna worden bevestigd in de aanschrijving. 

• Er is een geregeld spreekuur op zaterdagochtend: leden kunnen daar met het 
bestuur spreken, maar ook uitgenodigd worden voor een gesprek als er iets aan de 
hand is. 

• De proeftijd van nieuwe leden wordt actiever gebruikt: nieuwe leden krijgen meer 
begeleiding en er vindt geregeld een gesprek plaats. Aan het eind van de proeftijd 
moet duidelijk zijn of een volkstuin wel een goed idee is voor de betrokkene. Oudere 
leden zouden heel goed kunnen optreden als 'mentor' van een nieuw lid tijdens de 
proeftijd. Kunnen we dat als nieuwe vrijwilligersactiviteit organiseren? 

• Nieuwe initiatieven vergen nieuwe vrijwilligers. Een nieuw initiatief heeft alleen 
bestaansrecht als er leden opstaan die het ter hand nemen. Het bestuur zet zich in 
om nieuwe vrijwilligers te activeren, maar pakt geen nieuwe zaken op, waarvoor geen 
vrijwilligers te vinden zijn. De belasting van de huidige bestuursleden is daarvoor al te 
groot. 

• We verkennen de mogelijkheden van meer faciliteiten voor de leden, bij voorbeeld 
een gereedschapspool voor uitleen aan of huur door de leden en cursussen voor 
nieuwe en gevorderde tuiniers. De tuinwinkel zal aanmerkelijk worden verbeterd. 
Vrijwilligers hiervoor zijn welkom! 

 
Verder met Natuurlijk Tuinieren, nieuwe activiteiten 

• Natuurlijk tuinieren is en blijft het succesnummer van de vereniging: op naar de vier 
stippen! 

• Aan het Natuurlijk Tuinieren kunnen ook buurtvrijwilligers mee doen. 
• 'Natuurlijk Tuinieren' kan ook op de eigen tuin. Het bestuur wil leden die daarmee aan 

de slag gaan meer ondersteunen met advies en aanbod van kennis en cursussen. 
• Faciliteiten zoals de “jeu de boules” baan worden nu weinig gebruikt en ook in het 

Tuinpaviljoen is meer mogelijk. Vrijwilligersgroepen die nieuwe activiteiten willen 
oppakken, krijgen de ruimte en de steun van het bestuur. 

 
Investeringen, bouwplannen 

• Het bestuur wil gerichter inzetten op investering in opwaardering van het complex en 
in nieuwe activiteiten. De investeringsruimte wordt zichtbaar gemaakt door in de 
balans voorzieningen voor (groot) onderhoud en reserveringen voor investering op te 
nemen. Een voorstel voor een indeling van de balans met reserveringsposten gaat 
hierbij. 

• Het bestuur bereidt in 2016 een voorstel voor ter vervanging van de 
gereedschapsschuur en de tuinwinkel. Nieuwbouw vindt, afhankelijk van de hoogte 
van de reserves, zo spoedig mogelijk plaats. 
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2)  BEGROTING 
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3)   AANGEPASTE TEKST HUISHOUDELIJKREGLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina treft u de notulen aan van de ALV 
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VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2015 
 
Agenda: 
• Opening 
• Mededelingen en ingekomen stukken 
• Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2015 (zie Plantaardig 

Zomer 2015) 
• Benoeming bestuursleden 

- periodiek aftredend en niet herkiesbaar Henk Staal 
• tussentijds aftredend Jan Stam 
• tussentijds aftredend Anneke Stam 
• Ineke van der Vlis (secretaris) 
• Sigmar van der Vlis (tweede penningmeester) 
• Rob van der Vlis (commissaris) 
Benoeming Tuincontrole Commissie 
• Bram Franken 
• André de Prez 

• Beleidsplan 2016 
• Begroting 2016 en Meerjaren Investeringsplan (MIP) door de penningmeester 
• Vaststellen tuinhuur en contributie 2016 
• Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement  

• Artikel 4 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement 
• Stand van zaken natuurlijk tuinieren door Ed Split 
• Stand van zaken Commissie Herziening Huishoudelijk Reglement 
• Rondvraag en sluiting 
 
1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering heet de aanwezigen van harte welkom. Zoals men kan 
horen heeft het bestuur de wens van de leden uitgevoerd en zorg gedragen voor een 
geluidsinstallatie waardoor een ieder goed verstaanbaar is. 
 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn 37 leden aanwezig, 4 machtigingen afgegeven en van 9 leden is er een bericht van 
verhindering ontvangen. 
Omstreeks 1 december 2015, zal afhankelijk van het weer, het water worden afgesloten. 
Men ontvangt tevoren hiervan bericht. 
De verkopen uit de tuinwinkel zullen in het vervolg uitsluitend nog contant gedaan worden. 
Volgend jaar hoopt de vereniging pinbetalingen mogelijk te maken. 
Er zijn nog steeds leden die het blad plantaardig niet hebben opgehaald. Zoals bekend 
liggen deze in het Tuinpaviljoen. 
 
3. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 18 APRIL 2015 
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. 
Mijnhart Johannes (tuin 57) vraagt hoe het staat met zijn vraag bij punt 8 van het verslag 
over de betrokkenheid van de commissie van onderzoek. De voorzitter antwoordt dat dit aan 
de orde komt op de volgende ALV, waarbij de jaarstukken 2015 zullen worden behandeld. 
Bij punt 6 van het verslag wordt aangegeven dat van de 7 leden van de Commissie HR er 1 
bestuurslid is en 6 gewone leden. Mijnhart Johannes geeft aan dat door mutaties in het 
bestuur deze verhouding thans is 3 bestuursleden en 4 gewone leden, waarvan akte. 
 
4. BENOEMING BESTUURSLEDEN 
De voorzitter excuseert Henk Staal die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. 
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Namens de leden dankt hij Henk Staal voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, zowel 
bestuurlijk als voor zijn werk in de winkel. In besloten kring is dit jaar ook afscheid genomen 
van Jan en Anneke Stam. Ook zij hebben zich jarenlang belangeloos ingezet voor de 
vereniging. Door verhuizing naar elders in het land hebben zij hun tuin opgezegd. Ook hen 
zijn wij veel dank verschuldigd. 
In verband met de benoeming van de nieuwe bestuursleden heeft An Stoks (Tuin 50) 
schriftelijk de vraag gesteld waarom de familie Van der Vlis in 2014 zijn afgetreden en 
waarom zij nu weer gekozen willen worden. 
Rob van der Vlis antwoordt dat hun aftreden te maken had de verschillen van inzicht tussen 
Anneke Stam en de familie Van der Vlis. Dat zij nu weer kandidaat zijn heeft niets maken 
met het feit dat zij zo graag willen, maar dat zij opnieuw gevraagd zijn vanwege hun 
expertise en dat er geen andere kandidaten waren. 
Manon Bovenkerk (tuin 40) vraagt waarom niet officieel aan de leden gevraagd wordt of zij 
bestuurslid willen worden met daarbij de functie en de taakomschrijving. De voorzitter 
antwoordt dat dit had gekund, maar dat er tot nu toe weinig of geen belangstelling is geweest 
voor een bestuursfunctie, mede omdat dit veel tijd vraagt van het lid. Daarom zijn mogelijke 
kandidaten persoonlijk benaderd. 
Ed Split laat weten dat er een mail is rondgestuurd waarin ook gevraagd is om kandidaten 
voor een bestuursfunctie. Manon Bovenkerk stelt zich beschikbaar voor een bepaalde klus. 
Tenslotte vraagt de voorzitter de leden of zij instemmen met de benoeming van de 
voorgedragen bestuursleden. 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Ineke van der Vlis als 
secretaris en met die van Rob en Sigmar van der Vlis als bestuursleden (met als functies 
resp. commissaris en tweede penningmeester).  
Voor de Tuincontrole Commissie worden Bram Franken (tuin 3) en André de Prez (tuin 6) 
voorgedragen. Naar aanleiding van deze benoeming zijn er de volgende opmerkingen. Bart 
Fennema (tuin 72) vraagt zich af waarom zo’n kleine commissie en niet een groepje leden 
elkaars tuinen controleert. 
Wim Jansen vraagt of de tuinen gecontroleerd kunnen worden waar het betrokken lid bij is. 
De voorzitter antwoordt dat de Commissie HR zich buigt over diverse ideeën. De 
voorgestelde ideeën leveren ook praktische problemen op. Er wordt gekeken op welke wijze 
de leden meer betrokken kunnen worden bij de handhaving van diverse regels 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij kunnen instemmen met de voordracht van 
genoemde leden. Met algemene stemmen wordt hun benoeming bekrachtigd. 
 
5. BELEIDSPLAN 2016 
De voorzitter licht het plan toe en zegt dat aanvullende ideeën welkom zijn. 
Het plan van het bestuur is om het tuincomplex naar een hoger plan te brengen. Bij het plan 
is ook het investeringsplan gevoegd. 
Mijnhart Johannes vindt het een te belangrijk stuk om als agendapunt van deze ALV te 
behandelen. Zijn inziens dient hier een aparte ALV aan gewijd te worden. In het verleden 
werd er bij belangrijke wijzigingen van het HR ook een aparte ALV belegd. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen wie dit stuk voldoende gelezen hebben om hierover een 
weloverwogen besluit te nemen. De uitslag hiervan is dat slechts een klein aantal het leden 
gelezen heeft. Ook in de reactie op de vraag of er behoefte is aan een aparte ALV, wordt 
besloten dat later dit jaar of anders begin volgend jaar een ALV bijeen te roepen ter 
bespreking van het beleidsplan. 
De voorzitter gaat nu in grote lijnen door het stuk. Er wordt het volgende geconstateerd: 
- De verhouding bestuur versus leden is niet ideaal. 
- Faciliteiten op het complex zouden uitgebreid kunnen worden. 
- Vervanging van de winkel en het gereedschapshok wordt noodzakelijk. 
- Eventueel beschikbaar stellen van bepaalde gereedschappen als mogelijke nieuwe 
faciliteit. 
- Het bomenfonds uitbreiden tot een voorziening voor uitgaven ten laste van de vereniging 
door situaties die niet meer kunnen worden doorbelast naar eigenaren (vaak al vertrokken). 
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- Investeren in uitbreiding van de ICT. 
 
6. BEGROTING 2016 
De 2de penningmeester licht de begroting toe, mede in antwoord op enige vragen. (De 1ste 

penningmeester kon vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn.) De jaarlijkse huur 
en contributie wordt met 2% verhoogd. De opbrengst van de kantine komt in hoofdzaak uit 
de verhuur aan VvE’s. De baten van de Gulden Klinker moeten jaarlijks ook worden 
uitgegeven wil men daar voor in aanmerking blijven komen. Dit als antwoord op de vraag van 
Bart Fennema (tuin 72). 
Op de vraag van An Stok (tuin 30) wat in de voorgestelde € 420,00 zit, wordt geantwoord 
huur en contributie vereniging, Haagse Bond en AVVN. Dit bedrag is exclusief de 
tuinhuisverzekering, omdat niet iedereen deze verzekering heeft. 
Op de vraag van Wim Jansen of winkel en werkhok opgeknapt kunnen worden en of er wel 
behoefte is aan een verenigingswinkel, antwoordt de voorzitter als volgt: de winkel en het 
werkhok zijn zodanig slecht dat opknappen zonde van het geld is. De winkel wordt 
regelmatig bezocht door leden, vooral zakken grond worden heel veel verkocht. Mijnhart 
Johannes (tuin 57) vraagt of er onderzocht is of er wel een nieuwe winkel en werkhok 
gebouwd mag worden. In zijn herinnering is het aantal m² maximaal bebouwde grond reeds 
bereikt. Ed Split heeft bij de bouw van de kantine tevens geïnformeerd of er eventueel een 
winkel en gereedschapshok herbouwd mag worden. Ook op een andere plek bleek dat 
toegestaan. Tenslotte gaat de vergadering akkoord met de voorliggende begroting. 
 
7. VASTSTELLING TUINHUUR EN CONTRIBUTIE 2016 
De bij de begroting besproken tuinhuur en contributie voor 2016 van € 420,00 wordt 
goedgekeurd. 
 
8. VOORSTEL AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
In de ledenvergadering van 11 oktober 2014 is besloten de leeftijdsgrens van 70 jaar voor de 
deelname aan de werkbeurten te laten vallen. Wel zou, in aanvulling op het voorstel dat toen 
voorlag, worden bepaald dat de leden die op het moment van het besluit al 70 jaar of ouder 
waren, hiervan werden vrijgesteld. Deze wijziging zou nog als tekstvoorstel in de volgende 
vergadering terugkomen. In de vergadering van 18 april 2015 is dit echter niet gebeurd. 
Daarom wordt alsnog een voorstel voorgelegd. In feite betreft dit de bevestiging van een al 
genomen besluit. Wel is gepoogd de huidige praktijk wat betreft de werkbeurten beter in het 
artikel vast te leggen. 
Marjoke van der Esch (tuin 33) wist niet dat de kantinediensten alleen voor ouderen zijn. De 
voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Gezien de leeftijd van de leden en vrijwilligers 
die deze kantinediensten thans uitvoeren kan men concluderen dat deze niet bestemd zijn 
voor alleen ouderen. 
Jacques Vork (tuin 68) vraagt wat nu de maximum leeftijd is en wat deze in de toekomst 
wordt. De huidige leeftijdsgrens is 70 jaar, per heden is de maximum leeftijd vervallen 
(behalve voor de leden die nu al 70 jaar of ouder zijn) en zal zolang gelden tot deze 
eventueel opnieuw wordt aangepast in het HR. 
Wim Jansen vindt dat zolang je de eigen tuin kunt onderhouden, het ook geen probleem 
moet zijn om aan de verplichte werkbeurten deel te nemen. Mitzi Meijs (tuin 21) vraagt of je 
wat anders kunt doen in plaats van de werkbeurt. Niet iedereen kan nog volop aan de 
gewone werkbeurt deelnemen. De voorzitter reageert dat de verplichte werkbeurten 
noodzakelijk zijn om het complex in goede staat te houden en de gemeenschappelijke 
voorzieningen te onderhouden. Iedereen moet hier zijn bijdrage aan leveren en niet aan 
enkelen over laten. Wel moeten we goed onderzoeken of de invulling van de werkbeurt kan 
worden aangepast op wat mensen kunnen, zeker nu er meer ouderen zullen deelnemen. 
Ten slotte vraagt de voorzitter of de aanwezigen akkoord gaan met dit voorstel. Alle 
aanwezigen gaan akkoord zodat deze wijziging is aangenomen.  
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 9. STAND VAN ZAKEN NATUURLIJK TUINIEREN 
Ed Split somt een aantal zaken op die het afgelopen jaar door de groep Natuurlijk Tuinieren 
is gerealiseerd: de kruiden tuin met betonnen zitbank, een bloemenmuur bij de jeu de boules 
baan, een schutting met een open kast etc. 
Ook laat hij weten dat eindelijk een grote wens wordt gerealiseerd, namelijk de verbinding 
tussen Hoogheemraad Rijnland en Delfland. Er komt een zgn. kanteldam, waardoor het 
water alleen van Rijnland naar Delfland kan stromen. De sloot langs de Landscheidingsweg 
wordt doorgetrokken naar de sloot aan de voorzijde van het complex. Door deze 
werkzaamheden zal de kwaliteit van het water in onze sloten aanzienlijk worden verbeterd. 
Ook zullen deze sloten uitgebaggerd worden. Hierover krijgen de leden nog een e-mail met 
het verzoek om alle zaken uit de sloot te verwijderen en de slootkant bereikbaar te maken. 
Bert Blom (tuin 39) heeft zich hiervoor ingezet, waarvoor dank. 
Onze buurman (Aegon), waar wij goede contacten mee onderhouden, gaat op hun 
bestaande parkeerterrein een parkeergarage bouwen. Deze zal 10 meter hoog worden en 
rondom in het groen gezet worden, zodat het aanzicht minder storend zal zijn. Tegelijkertijd 
zal een natuurlijke oever bij de garage worden aangelegd. Mark Spits (tuin 14) vraagt of het 
groen ter plekke wordt gehandhaafd. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. 
Evelien Lems (tuin 26) vraagt hoe lang de bouw zal duren en of dit in de zomer is. De bouw 
duurt ongeveer drie maanden en zal medio november starten. Deze garage wordt gebouwd 
om de verkeersdruk in de omgeving te verlichten. 
 
10. STAND VAN ZAKEN COMMISSIE HERZIENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
De voorzitter neemt in grote lijnen het verslag door. Hij somt en aantal problematische 
voorbeelden op zoals afscheidingen tussen tuinen. De vraag rijst of leden met elkaar 
afspraken kunnen en mogen maken en hoe die vast te leggen. 
Ook zijn er problemen over oude rechten wat zeker een discussiepunt zal worden. 
De centrale wachtlijst en het taxatiereglement behoeven aanpassing. Deze zijn niet 
aangepast aan wijzigingen die de Haagse Bond heeft doorgevoerd. Deze en ook andere 
zaken worden besproken in de commissie die hoopt in de voorjaarsvergadering met een 
voorstel te komen. 
Bart Fennema (tuin 72) vindt het een goed initiatief en vraagt zich af of een aantal leden met 
elkaar afspraken kunnen maken en hierop toezien en slechts bij problemen terugvallen op 
het HR. 
Bert Blom (tuin 39) sluit zich aan bij de reactie van Bart Fennema en heeft medelijden met de 
Tuin Controle Commissie, zeker als deze ook nog rekening moet houden met allerlei 
onderlinge afspraken. 
De voorzitter geeft aan dat je zo nu en dan terug moet kunnen vallen op het HR, anders 
wordt handhaven niet mogelijk en kunnen zich allerlei uitwassen voordoen. 
 
11. RONDVRAAG EN SLUITING 
Naar aanleiding van geluiden in de vorige ALV vraagt Ed Split de vergadering zich uit te 
spreken over het tijdstip waarop de ALV moet beginnen . De keuze is ’s ochtends om 10 uur 
of ’s middags om 14.00 uur. Na een stemming met handopsteken gaat de voorkeur uit naar 
’s ochtends 10.00 uur. Vanzelfsprekend zal op deze dag geen werkbeurt worden ingepland. 
Cora Engelhardt (tuin 43) vraagt of de vereniging zich wil inzetten voor een geluidsscherm 
langs de Landscheidingsweg. Piet van Steijn (tuin 62) heeft zich hiervoor in het verleden 
ingespannen maar heeft dit niet kunnen afdwingen. De voorzitter geeft aan dat dit een zaak 
is van Rijkswaterstaat en schat in dat we weinig kans maken. 
Mijnhart Johannes (tuin 57) vermeldt nog dat in dit geval sprake is van dagrecreatie en niet 
van verblijfsrecreatie, waardoor het heel moeilijk wordt om resultaat te behalen. Jacques 
Vork (tuin 68), Piet van Steijn (tuin 62), Cora Engelhardt (tuin 43), Lucie Huybregts (tuin 77) 
en Ed Split zullen dit onderwerp gezamenlijk gaan bespreken. 
Bert Blom (tuin 39) maakt zich zorgen over de distributie van het verenigingsblad 
Plantaardig. Er is toestemming voor een kastje bij de ingang van het complex. Bert Blom en 
Ed Split zullen zich hiervoor inspannen. 
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Jacques Vork (tuin 68) spreek zijn waardering uit voor de wijze waarop een aantal bewoners 
van Verzorgingshuis De Landscheiding deze zomer zijn ontvangen op ons complex, 
waarvoor de kantine speciaal was opengesteld. 
Mijnhart Johannes (tuin 57) geeft aan dat de benoeming van de secretaris, Ineke van der 
Vlis, nietig is, omdat zij geen lid is van de vereniging. Volgens de statuten had in de agenda 
specifiek aan de leden gevraagd moeten worden of zij akkoord gaan met de benoeming in 
het bestuur van een niet-lid. Statutair is dat wel toegestaan. 
De voorzitter concludeert dat door deze toelichting de toestemming bij deze verleend is. 
Wim Jansen vraagt of er de avond voordat de takken worden opgehaald, deze op de 
stortplaats neergelegd mogen worden 
Rob geeft aan dat de reden voor het verbod is dat als men het de avond tevoren neerlegt, de 
omgeving er ook allerlei vuil gaat neerleggen en wij bij de gemeente deze faciliteit mogelijk 
gaan verliezen en in het vervolg hiervoor moeten gaan betalen. 
André de Prez vraagt hoe het staat met het lid dat is geroyeerd door de ALV. De voorzitter 
geeft aan dat Tineke Alsemgeest (tuin 4) een procedure is gestart en een advocaat heeft 
ingeschakeld en beroep tegen de uitkomst van de taxatie zal aantekenen bij de Haagse 
Bond. De effectuering van de opzegging wordt hierdoor vertraagd, maar is daarmee niet van 
de baan. Mijnhart Johannes (tuin 57) geeft aan dat de Haagse Bond geen bemoeienis heeft 
met het royeren, maar alleen kan worden ingeschakeld vanwege de taxatie. De voorzitter 
geeft aan dat het bestuur hiervan op de hoogte is. 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en inbreng 
en sluit hij de vergadering. 
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Waarschuwing 
 

Op 22 november jl. stuurde het bestuur onderstaand bericht per  

e-mail naar de leden. Gezien het belang van deze mededeling  
onderstaand een extra aandachtsvestiging. 

 

 

 

 

 

"Wij hebben geconstateerd dat er is ingebroken in een 
aantal opstallen op het tuincomplex. De betrokken 

tuinleden zijn inmiddels geïnformeerd.  

In verband met deze inbraken verzoeken wij u 

dringend het toegangshek van ons complex met de 
sleutel af te sluiten buiten de genoemde 

openingstijden, ook al zijn er nog leden aanwezig op 

het complex. Deze openingstijden zijn door de 

gemeente vastgesteld, aangezien ons complex is 
aangemerkt als een openbaar tuinpark. 

Volledigheidshalve vermelden wij onderstaand de 

openingstijden: 

April t/m september van 9.00 tot 20.00 uur 
Oktober t/m maart van 11.00 tot 16.00 uur" 
 

-0- 
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Meer licht, meer zang 
 

De kortste dag komt er weer aan. De dagen gaan dan  

weer lengen en dat betekent méér licht.  

 

Licht, daar reageren de vogels direct op; ze 

beginnen alweer met zingen. Niet zo uitbundig en 

veelvuldig als in het voorjaar, maar toch al 

opmerkelijk.  

 

Vroege zangers 

De koolmees is één van de eerste vogels die je 

hoort. Hij is vermaard om zijn repertoire aan 

geluiden. De man van de koolmees kent wel veertig 

liedjes. Door overal in zijn territorium een ander deuntje te zingen, denken mezen uit de 

omgeving dat het gebied al druk bewoond is door koolmezen. Als je het geluid kent, hoor 

je de opvallende koolmeeszang ineens overal. 

 

Naast de koolmees laten ook de boomklever en de boomkruiper zich vroeg in het 

voorjaar horen. Als dan de zanglijster en de merel gaan zingen voelt het al helemaal als 

voorjaar! Maar zo ver zijn we nog niet...  

Er zijn ook vogels die, na de rustige ruitijd, in de herfst en de winter zingen, zoals de 

roodborst en de winterkoning. Zij houden er in die periode namelijk een territorium op 

na. 

(Vogelbescherming Nederland) 
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Gebiedsprogramma's 
 

Op donderdagavond 24 september 2015 werden onder geweldige belangstelling  

door Wethouder Ingrid van Engelshoven en stadsdeeldirecteur Haagse  

Hout Lilianne Blankwaard de "Gebiedsprogramma's " gepresenteerd. 

 

Voor de wijk Mariahoeve liggen de prioriteiten op: 

 

Jeugd en onderwijs   

• Meer multiprobleemgezinnen in beeld bij professionals; 

• Betere toegang tot (informeel) onderwijs en werkervaringskansen 

Wonen   

• Aanpak van achterstallig onderhouden woningen; 

• Verbeteren van verhuismogelijkheden binnen Mariahoeve. 
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Kansen voor de wijk Mariahoeve 
 

"Mariahoeve is goed bereikbaar 

nabij uitvalswegen, trein en 

tram. Tegelijk ligt het vlak bij 

het centrum van Den Haag. De 

wijk is groen en ruim, met brede 

straten. Er zijn zes buurten die 

gemengd zijn opgebouwd.  

Veel bewoners en organisaties in 

Mariahoeve zijn betrokken bij 

hun buurt of wijk en organiseren 

zelf activiteiten, stadslandbouw 

en duurzame plannen om de wijk 

te verbeteren. Nieuwe 

bewoners, of bewoners die nog 

niet betrokken zijn kunnen hier 

eenvoudig op aanhaken" aldus de 

gemeente Den Haag 

 

Bedrijvigheid   

• Stimuleren van (sociaal) ondernemerschap; 

• Herdefiniëren van functies van winkelpleinen; 

Leefbaarheid en veiligheid   

• Buitenruimte nodigt uit om te gebruiken; 

• Beteren informatie over veiligheid en sociale 

veiligheidsmaatregelen; 

• Vermindering woninginbraken. 

Werkgelegenheid en inkomen   

• Gebiedsgericht verbinden van werk en 

werkzoekenden; 

• Voorkomen dat financiële problemen leiden tot 

multiproblematiek. 

Opvoeding en zorg   

• In de woonomgeving, op straat en op school 

signaleren, samenwerken en voorkomen van 

problemen;   

• Meer voorzieningen om ouderen langer thuis te 

laten wonen. 

Sociale cohesie   

• Bewoners helpen bewoners;  

• Overdracht van kennis en vaardigheden; 

Wijkactiviteiten voor een breed publiek. 

• Buurtwaardering   

• Verbeteren informatie over voorzieningen voor zorg, hulp, onderwijs, 

participatie, werk, inkomen, sport, bewegen, sociale cohesie. 
 

Alhoewel de prioriteiten tijdens de presentaties niet in details uitvoerig konden worden 

toegelicht, bleek tijdens nagesprekken dat de inzet in de wijk Mariahoeve voor 'groen', 

'natuur' en 'duurzaamheid' onverminderd zal blijven doorgaan.  
 

En dat doet ons natuurlijk erg veel deugd. 
 
 

 

 

 

 

 

De voormalige boerderij 

"Mariahoeve", waaraan 

de wijk zijn naam heeft 

te danken. 
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Zorg voor vogels in de winter 
 

Als straks de echte winter komt, hoe  

kunnen we de vogels helpen? 

 

Als het koud wordt hebben vogels behoefte aan meer (vet) voedsel. Zeker als het vriest 

of als er sneeuw ligt. Warm blijven in de kou kost namelijk veel energie. In een koude 

nacht verliezen kleinere soorten wel tien procent van hun gewicht. Strooi dus wat voer; 

daar komen ze graag van eten. Als extra energiebron kun je vetbollen en pinda’s 

ophangen. Vetbollen zijn goed zelf te maken, net als een pindasnoer. Maar de 

makkelijkste manier is voer kopen.  

 

Verantwoord vogelvoer vindt je in de webshop van Vogelbescherming Nederland! 

(www.vogelbescherming.nl) 
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Drinken voor de vogels in de winter 
 

 

Kunnen we in de winter nog iets betekenen  
voor de vogels op onze tuinen? 

 

Geen of lichte vorst 

Bij lichte vorst kan je vers water aanbieden. Er wordt van gedronken  

en in gebadderd. Dit is geen probleem. Het water rolt direct  

van de ingevette veren, dus bevriest niet. 

 

Strenge vorst 

Bij strenge vorst kan je beter geen open 

(warm) water aanbieden. Als er geen  

sneeuw ligt waar vogels hun dorst  

mee lessen, kan je ijs vergruizen  

zodat ze dat gruis kunnen  

oppikken. Erg koud in de  

buik, dus het kost wat energie,  

maar het voorziet wel in  

de vochtbehoefte. 
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Plantaardig winter 2015 18 

De Haagse lucht wordt steeds schoner 
 

De lucht in Den Haag wordt steeds schoner. Sinds dit jaar voldoet onze  

gemeente hiermee aan de Europese norm voor fijnstof. 

 

Dat de luchtkwaliteit in Den Haag steeds beter wordt is natuurlijk prachtig.  
 

Ongetwijfeld hebben de 20 Haagse volkstuinen hier een klein steentje aan bijgedragen. 

Want al het groen op die tuinen bij elkaar zijn mooie fijnstof en stikstofdioxide 

'vreters'. 
 

Maar vooral de aanpak van de veroorzakers van fijnstof en stikstofdioxide, namelijk het 

verkeer, heeft goede resultaten gegeven. Zo rijden inmiddels alle stads- en 

streekbussen op (schoner) aardgas en het elektrisch rijden heeft zijn opmars gemaakt.  
 

Maar het is allemaal nog geen rozengeur en maneschijn. De norm voor stikstofdioxide 

ligt wel onder handbereik, maar is nog niet gehaald.  
 

Vanwege de aardbevingen in het Groningse zijn er vergaande plannen om de productie 

van aardgas te gaan verminderen. 

Hierdoor, maar ook omdat de voorraden 

aardgas 'eindig' zijn, vraag je je af hoe 

het straks zit met de aardgas voor de 

stads- en streekbussen. Ook het 

elektrisch rijden geeft weliswaar geen 

uitstoot, maar de elektriciteit komt wel 

van de aardgas gestookte 

elektriciteitscentrales.  
 

De Noordzee, de polders, de meren en de weilanden vol met windmolens, daar zit ook 

niemand op te wachten. 

 

De oplossing voor langere termijn? Wie het precies weet mag het zeggen! 

 

-0- 

Kindervraag: "Kunnen vogels ruiken?" 

Kindervragen zijn nooit dom. Ook volwassenen weten soms 

niet het antwoord op hun scherpe vragen. 

Of een vogel goed kan ruiken, is afhankelijk van de vogelsoort en het nut dat ruiken 

heeft in z’n dagelijkse leven.  

Vooral vogels die ‘s nachts of in een schaduwrijke omgeving hun voedsel zoeken  hebben 

er belang bij.  
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Waarschijnlijk kunnen de meeste vogels in meer of mindere mate ruiken, maar er is nog 

veel onderzoek nodig om te bepalen welke soorten goed kunnen ruiken. 

-0- 

 

De waarde van wegbermen 
 

Zes procent van het oppervak van Nederland bestaat uit  

natuurlijke begroeiing: bossen, venen, heidegebieden.  

 

Maar ruim éénderde van de Nederlandse natuur bestaat uit wegbermen! De ecoloog 

Frank Hoffmann deed in Drenthe een promotieonderzoek naar wat er groeit en leeft in 

wegbermen; vooral naar de bestuiving van planten en bloemen die er groeien en de rol 

van insecten bij die bestuiving. Wegbermen zijn van onschatbare waarde voor het 

ecologische systeem. De provincie Groningen voert dan ook al sinds de jaren zeventig 

een 'bewust bermbeleid', zegt ze. Bioloog Pier Cnossen van de provincie gaf 30 jaar 

geleden vorm aan dat beleid. Naar aanleiding van een uitgebreid soortenonderzoek kwam 

de provincie tot een uitgekiend maaischema.  

 

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen) 
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Ons veiligheidsbeleid 
  

In het vorige nummer van Plantaardig schreven we dat we in het vervolg  

wat meer bekendheid zullen gaan geven aan het veiligheidsbeleid  

van onze vereniging. En wat je belooft, moet je doen! 

 

Allereerst enkele stukjes uit de inleiding. 

 

Arbeidsomstandigheden wet (Arbo wet) 

Sinds 1 januari 1998 moeten ook verenigingen voldoen 

aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). De 

Arbo-wet geldt voor alle organisaties waarbij men 

“een ander onder zijn gezag werk laat verrichten”. 

Dat geldt ook voor een vrijwilligersorganisatie zoals 

een vereniging. Een vereniging is verplicht om een 

Arbo-beleid te voeren. Dat houdt in dat het werk 

dat de vrijwilliger moet verrichten geen nadelige 

gevolgen voor zijn veiligheid en gezondheid mag 

hebben. 
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Arbeidsinspectie. 

De Arbeidsinspectie (AI) mag een bestuurlijke boete opleggen indien een vereniging 

zich niet aan de wet houdt. Ook in geval van een (ernstig) incident / ongeval kan b.v. de 

Centraal Post Ambulance vervoer (CPA), de Politie Meldkamer (PMK) of de alarmcentrale 

(AC) van de Brandweer bij alarmering een ‘standaard’ melding doen aan de 

Arbeidsinspectie. Als vervolgens tijdens het onderzoek door de Arbeidsinspectie blijkt 

dat de vereniging niet heeft voldaan aan de voor een vereniging geldende Arbo-

verplichtingen kan dit vervelende gevolgen hebben. 

 

Verzekering. 

Tevens kan ook een verzekeringsmaatschappij (denk aan de collectieve 

ongevallenverzekeringen die door de vereniging is afgesloten), of de 

ziektekostenverzekeraar van een individueel tuinlid besluiten om niet tot uitkering over 

te gaan als de vereniging kan worden beticht van (grove) nalatigheid.  

 

Burgerlijk wetboek. 

Ook op grond van artikel 7.658 Burgerlijk Wetboek (BW) is de werkgever (Bestuur) 

aansprakelijk als hij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat geen 

sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst (lid 4) vallen ook verenigingen met 

vrijwilligers onder dit artikel. 

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Eén van de verplichtingen uit de 

Arbo wetgeving is het maken van een 

zgn. Risico inventarisatie- en 

evaluatie (RI&E). Dit is een 

onderzoek dat de gevaren op het 

gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn binnen de organisatie in 

kaart brengt. Op basis van dit 

onderzoek worden verbeterpunten 

opgesteld en wordt aangegeven 

wanneer en door wie de 

verbeteringen worden uitgevoerd. 

Bij RI&E hoort dus ook een plan van 

aanpak. Indien de vereniging niet 

meer dan 40 uur betaalde arbeid per week laat verrichten behoeft de RI&E en Plan van 

Aanpak niet door een gecertificeerde Arbodienst te worden getoetst. (Zie ook 1.6.) 

 

Wetswijzigingen per 1 januari 2007. 

Per 1 januari 2007 zijn op het gebied van de Arbo wetgeving enige veranderingen van 

kracht geworden. De overheid heeft namelijk besloten dat niet alle Arbo regels voor 

verenigingen die uitsluitend met vrijwilligers werken meer gelden. Zo is, als voorbeeld, 

het maken van een RI&E en het hebben van een Bedrijfshulpverlenings-organisatie 

(BHV) of een Preventiemedewerker niet meer verplicht. Het grootste deel van de Arbo-
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wet blijft overigens gewoon ook voor verenigingen en vrijwilligers gelden, evenals een 

deel van het Arbo-besluit. Dit betekent dat alle algemene verplichtingen voor een veilig 

en gezond verenigingsleven gewoon van kracht blijven. Het bestuur van de vereniging 

moet dus blijven zorgen dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is en dat al het 

mogelijke is gedaan om de vrijwilligers en bezoekers te beschermen en hierdoor niet 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor tekortkomingen op deze gebieden. Daarom 

heeft de vereniging ervoor gekozen om, ondanks het niet is verplicht, toch een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie, alsmede het bijhorende Plan van Aanpak, uit te voeren.  

 

Gebruiksvergunning. 

Niet alleen heeft onze vereniging te maken met de Arbo-wetgeving ook de Gemeente 

kan op het gebied van veiligheid eisen stellen. Als voorbeeld eisen die betrekking hebben 

op het veilig gebruik van bouwwerken. Indien in een bouwwerk (lees in ons geval ‘kantine’) 

meer dan 50 personen gelijkertijd kunnen verblijven is een zgn. Gebruiksvergunning 

nodig. (Artikel 6.1.1, lid 1 van de Bouwverordening). Een dergelijke vergunning wordt 

afgegeven door de Gemeente (lees: de brandweer). Bij de vergunning wordt een bijlage 

gevoegd waarin precies staat vermeld aan welke voorwaarden het bouwwerk moet 

voldoen. (Gaat dan om zaken zoals vluchtwegen, verlichte pictogrammen, blusmiddelen, 

noodinstructies, ontruimingsplannen, veiligheidsplattegronden, versierselen, eisen 

vloerbedekking, etc.) Hoewel het zelden voorkomt dat in de kantine meer dan 50 

personen gelijkertijd aanwezig zijn is het raadzaam om te voldoen aan de eisen die een 

Gebruiksvergunning met zich mee zou brengen. Hiermee voldoet de vereniging m.b.t. 

Aansprakelijkheid voor opstallen; Artikel 6.174 Burgerlijk Wetboek (BW): “De bezitter 

van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven 

omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, 

wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond 

van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het 

ontstaan ervan zou hebben gekend”. 

 

Risico-analyse. 

Niet alleen een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een hulpmiddel om gevaren op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen een organisatie in kaart brengt. 

Ook het uitvoeren van een zgn. Risico-analyse is een middel om, met name, de hoogte van 

een risico in kaart te brengen. Deze methodiek gaat uit van de berekening Kans x Effect 

= Risico. 

 

De volgende keer uitleg over de risicoanalyse. 
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Moestuin omspitten  
 

Onderstaand verhaal over Sjaak en zijn  

vader willen we jullie niet onthouden 

 

 

In een gevangenis ontvangt een gedetineerde een brief van zijn vader: 

 

Lieve Sjaak, 
Ik kan dit jaar geen aardappelen of groenten 

verbouwen in onze moestuin want op mijn leeftijd valt het 
spitten me te zwaar. Andere jaren deed jij dat altijd voor mij 

maar nu je gevangen zit kan dat natuurlijk niet. 
Sterkte jongen, 

Je vader 
 

Een paar dagen later krijgt de vader vanuit de gevangenis een brief terug: 

 

Lieve Pa, 
Het is maar beter ook dat je niet zelf gaat  

spitten in de moestuin, want ik heb er een lijk begraven. 
Groetjes aan mama. 

Sjaak 
 

Alle briefwisselingen naar en uit een gevangenis worden natuurlijk gecontroleerd. En 

binnen de kortste keren wordt door de politie de hele moestuin omgespit op zoek naar 

het lijk. Maar ze komen helemaal geen lijk tegen. 

 

De vader krijgt een week later van zijn zoon weer een brief: 

 

Hoi Pa, 
Is het omspitten van je moestuin helemaal naar wens? 

Groetjes, 
Sjaak 
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Het eekhoorn viaduct 
 

In 2014 is over de N44 (de Benoordenhoutseweg - Rijksstraatweg)  

voor de flink kapitaal een eekhoornviaduct aangelegd.  

 

De kosten van dit viaduct bedroegen naar zeggen een kleine € 150.000,= en het bleek 

lang te duren voordat het eerste eekhoorntje er gebruik van maakte. Goed voorbeeld 

doet volgen zou je zeggen maar veel volgers kwamen er niet. Volgens camera registratie 

zijn het er niet meer dan een stuk of drie geworden. 

Nu wordt er lacherig over gedaan om € 150.000,= uit te geven voor een enkele eekhoorn 

die de straat veilig wil oversteken, maar heeft het dan echt geen nut, zo'n viaduct? 

 

De reden voor het aanleggen voor het eekhoorn viaduct was (en is nog steeds) om het 

leefgebied van eekhoorns te vergroten in de hoop dat het totaal aantal eekhoorns in het 

Haagse bos, Landgoed Oosterbeek en Clingendael gaan vermeerderen. 

 

Volgens tellingen van Staatsbosbeheer waren er op een gegeven moment nog maar zo'n 

20 eekhoorns in het Haagse Bos. Inmiddels zijn het er waarschijnlijk 30. Maar ook in de 

gebieden Marlot en Oosterbeek samen leven een 10-tal eekhoorns. 

En om die nu 40 eekhoorns een groter leefgebied en meer voedsel aan te bieden en ook 

inteelt te voorkomen, moet het eekhoornviaduct een bijdrage gaan leveren. 

 

Eekhoorns kunnen per jaar drie nesten van zo'n 5 jongen voortbrengen. Maar niet alle 

jongen blijven in leven. Als er geen jongen meer in het verkeer omkomen en van de 

overigen de helft door voldoende voedsel in leven kunnen blijven dan kunnen we spreken 

over een groot succes. Eekhoorns worden gemiddeld 5 jaar oud. 

En het zou natuurlijk mooi zijn als na de bouw van het viaduct gelijk al eekhoorns over 

de N44 heen- en weer vliegen. Maar.................. geduld is een edele zaak! De natuur is 

vaak sterker dan we denken. 
 

 

Foto's 

Landgoed Oosterbeek:  

Gemeente Den Haag 
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Landgoed Oosterbeek  

 

Landgoed Oosterbeek ligt op 

het grondgebied 

van Wassenaar maar is 

vanaf 1953 in eigendom van 

de gemeente Den Haag.  

Het landgoed ligt tussen het 

Haagse Bos en Marlot. 
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Natuurlijk Tuinieren 
 

Het team van natuurlijk tuinieren is ook het afgelopen jaar weer bijzonder actief 

geweest. Nog niet helemaal gereed, want ook de natuur moet wat mee- 
werken, maar wat wordt de kruidentuin en omgeving prachtig! 
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Sient, Periklis, 

Doreen, Jean, Piet, 

Bert, Kor, Zenzi, 

Frances, Ed, Bram, 

André, Hely, Lucie en 

Rob 

 

Goed werk! 
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Aantal uitheemse planten in de wereld  

groter dan gedacht 
 

Voor het eerst hebben wetenschappers in kaart gebracht hoe planten zich verspreiden 

en vestigen op continenten waar ze oorspronkelijk niet vandaan komen.  

Zij concluderen dat de mens verantwoordelijk is geweest voor  
de vestiging van minstens 13.168 plantensoorten, ongeveer  

3,9% van de wereldwijde flora, buiten hun natuurlijke  

leefgebied. Dat is meer dan tot nu toe  

werd aangenomen. 

 

Onder leiding van prof. Mark van Kleunen van de University of Konstanz analyseerden 

meerdere vooraanstaande biologen gegevens van 481 gebieden op het vasteland en 362 

eilanden, in samenwerking met 33 onderzoeksinstituten wereldwijd. De onderzochte 

gebieden vertegenwoordigen circa 83% van het landoppervlak van de aarde. De 

resultaten zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift 

Nature. 

 

De onderzoekers concluderen dat Noord-Amerika het grootste aantal uitheemse 

plantensoorten herbergt. Bijna 6.000 soorten zijn op dit continent ‘ingeburgerd’, 

gevolgd door Europa met meer dan 4.000 soorten. In verhouding tot hun landoppervlak 

hebben de eilanden in de Stille Oceaan de meeste genaturaliseerde plantensoorten. Dit 

wijst erop dat eilanden gemakkelijker te koloniseren 

zijn dan het vasteland. Gebieden op het noordelijk 

halfrond zijn de grootste ‘donoren’ van genaturaliseerde 

soorten aan andere delen van de wereld. Europa en niet-

tropisch Azië gaan hierin voorop. 

“De grootste uitdaging was om gegevens te krijgen uit de 

minst onderzochte gebieden in de wereld waar 

geen of nauwelijks informatie was over de 

verspreiding van uitheemse planten,” zegt senior auteur 

prof. Petr. “Tot nu toe leidden we wereldwijde 

patronen af van nogal gelimiteerde datasets. Veel 

van wat we weten over planteninvasies was tot op 

zekere hoogte speculatie. Nu kunnen we voor het eerst 

die aannames grondig testen. Dat is wat ons 

onderzoek uniek maakt.”  Dr. ir. Jan Wieringa van 

Naturalis en Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) coördineert 

een door hem in 1992 opgezette database met 95% van alle ooit in Gabon verzamelde 

plantencollecties. Op grond van de Naturalis collectie database kon hij bovendien de 

exoten die in andere landen van West-Afrika voorkomen inventariseren. Met deze 

gegevens leverde hij zijn bijdrage aan het onderzoek. “Alleen al de inventarisatie van de 

planten uit Gabon kostte jaren onderzoek in internationale samenwerking. Tel alle 843 

De vraag die de 

onderzoekers 

willen 

beantwoorden is: 

waarom hebben 

sommige 

plantensoorten 

meer succes om 

zich elders te 

vestigen dan 

andere 
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geanalyseerde gebieden bij elkaar op en je begrijpt wat voor schat aan informatie in 

deze studie bij elkaar is gebracht.” 

De vraag die de onderzoekers willen beantwoorden is: waarom hebben sommige 

plantensoorten meer succes om zich elders te vestigen dan andere? Van Kleunen: “Ons 

onderzoek is puur beschrijvend, maar met de GIoNAF database die we gebouwd hebben 

kunnen we nu vragen gaan beantwoorden over de biologische mechanismen die erachter 

zitten. Kennis die van groot belang is voor het beheer van invasieve soorten en de 

bescherming van de natuur.” 

Vragen als:  wat draagt bij aan de verspreiding van uitheemse plantensoorten, welke 

plantkenmerken beïnvloeden die verspreiding en hoe belangrijk zijn de evolutionaire 

relaties tussen genaturaliseerde en inheemse planten? Onze gegevens kunnen worden 

gebruikt om voorspellingen te doen over welke plantensoorten in welke regio’s dominant 

kunnen worden 

 

Lees het volledige artikel op Natuurbericht.nl 
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Na zo'n "zwaar artikel" over uitheemse planten in de wereld, 

goed moment voor een "luchtig artikel" 
 

Die ouwe goeie tijd! 
 

Onder onze lezers zijn heel wat "ouwe Hagenezen". De mannen herinneren zich nog 
zeker de tijd van de Puch, Kreidler en Zündapp brommers met hun meiden  

achterop of de meiden reden zelf op hun eigen Mobylette. Er waren  

twee groepen bromnozems; de 'kikkers' en de 'bullen'.  

 

We praten over de begin jaren 60.  

 

De 'kikkers' waren gekleed in parka's en droegen de (nog 

steeds verkrijgbare) bruine Clark schoenen en met hun haar in 

de 'caesar' look. Hun favoriete vervoermiddel was de Puch- of 

Tomos brommer met een hoog stuur.  
De voorkeur van de 'bullen' ging uit naar de duurdere Zündapp- 

of Kreidler brommers. Gelukkig was het dragen van een helm 

toen nog niet verplicht want dat zou grote problemen hebben 

opgeleverd voor hun enorme vetkuiven die omhoog werden 

gehouden met grote hoeveelheden Brylcreem. 

 

Tussen beide partijen kwam het geregeld tot "West-side-story-achtige" 

schermutselingen die vele jaren achtereen voortduurden. Maar ook die nozems van 

vroeger werden een dagje ouder en dus ook wijzer. Zelfs zo wijs dat in 1997 de beide 
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partijen symbolisch "De Vrede van Den Haag" tekenden en gezamenlijk feest vierden in 

de vermaarde Houtrusthallen. 
 

 

En dan te bedenken dat er 

bij zijn die nu een volkstuin 

hebben! 

 
 

Met dank aan  

'De Bromfiets'  

voor de cartoon. 

 

 

www.bromfiets.nl 
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Wintervragen en antwoord 
 Natuurpunt.be 

 

Bevriezen vlinders in de winter? 

Vlinders die in het volwassen stadium overwinteren, zoals de citroenvlinder en de 
dagpauwoog, zijn goed bestand tegen de vrieskou. Ze maken zelfs een soort natuurlijke 

antivries aan die hen beschermt tegen temperaturen tot -10°C en meer. In zachte 

winters zijn overwinterende vlinders zelfs vatbaarder voor schimmels en ziekten. De 

citroenvlinder, die tussen 1990 en 2005 sterk achteruitging, vertoont na de voorbije, 
frissere winters weer enig herstel. Laat het dus maar lekker vriezen! 

 

Bestaan er winterbloeiers? 

Jazeker. Denk maar aan sneeuwklokjes die vaak in 
tuinen worden aangeplant of het klein hoefblad, een broertje van de paardenbloem. Eind 

januari, lang voor de bladeren van die plant te zien zijn, komen de gele bloemen al 

tevoorschijn. De hazelaar begint er nog vroeger aan. Rond Nieuwjaar kan je de 

mannelijke en vrouwelijke katjes al zien hangen. De bloemen zijn minuscuul, maar daarom 
niet minder mooi. Vroeg bloeien heeft zijn voordeel: wanneer er nog geen bladeren aan 

de bomen staan, heeft de wind vrij spel om bloemen te bestuiven. 
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Gaan kikkers dood in de vijver? 

Sommige kikkers overwinteren in je vijver, in de modderlaag op de bodem, en ademen 

dan door de huid. Wanneer de vijver met sneeuw en ijs is bedekt, kan er geen daglicht 

meer doordringen en produceren waterplanten onvoldoende zuurstof. De vorming van 
moerasgassen tijdens de afbraak van dode bladeren gaat wel door. Als er te veel gas en 

te weinig zuurstof in het water zit, lopen de kikkers die op de bodem van de vijver 

overwinteren gevaar en kunnen ze stikken. Door in de herfst het slib op de bodem 

te verwijderen, kan zo’n drama vermeden worden. 
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Vlinders in de herfst en winter 
 

Zo later in het jaar zijn er veel minder bloeiende planten dan in voorjaar 

en zomer en voor vlinders die nog de winter in moeten of die  

nog weg trekken is brandstof essentieel. Op klimop  

kunnen ze nu goed bijtanken. 
 

(Verkorte tekst van artikel van de Vlinderstichting) 
 

Klimop is een zeer algemene plant en zowel in het stedelijk gebied als daarbuiten is hij 

te vinden. In september begint de bloei en momenteel is soms nu nog volop bezig. Juist 

nu heeft een vlinder als atalanta behoefte aan veel nectar. Deze zoete stof is namelijk 

de brandstof waarmee ze kunnen vliegen. Atalanta trekt nog (tenminste de meeste) weg 

naar zuidelijker streken en moet dus honderden kilometers vliegen. Ook de distelvlinder 

is nu te zien en deze trekvlinder moet zelfs nog naar Afrika. Er zijn dit najaar niet heel 

veel distelvlinders aanwezig, maar die er zijn kun je op klimop vinden. Bont zandoogje is 

geen trekvlinder en de vlinders die nu vliegen moeten zich nog voortplanten de komende 

weken. Bont zandoogjes hebben niet heel veel nectar nodig, maar als klimop staat te 

bloeien zullen ze er graag even op drinken.  
 

Dan hebben we nog de vlinders die hier in ons land blijven en als ‘volwassen’ vlinder 

overwinteren. De Dagpauwoog gaat in overwintering en voor die tijd wil hij graag zoveel 

mogelijk nectar hebben, zodat hij de grootste kans heeft om de winter ook te 

overleven. Op klimop, maar ook op herfstaster vinden ze nu nog voldoende voedsel. De 

citroenvlinder, ook een vlinderoverwinteraar, wordt wel waargenomen, maar wordt niet 

veel op klimop gezien. De komende weken bloeit klimop nog en sommige blijven zelfs tot 

half december in trek. 
 

 

Liefhebber van vlinders?  

Ga dan snel naar www.vlinderstichting.nl en geniet van geweldige foto's en  

artikelen over vlinders.  

 

Beter nog; wordt lid van de Vlinderstichting! 
 

-0- 



Plantaardig winter 2015 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalk ter discussie 
 

Kalk aan de bodem toevoegen zou goed zijn om bij 

voorbeeld mos en onkruid te voorkomen.  

 

Met name het gazon zou baat hebben om geregeld te worden behandeld met kalk. 

Vooral de buxus zou beslist niet zonder kalk kunnen. 
 

Daarentegen zouden hortensia's, rododendrons en azalea's helemaal geen kalk mogen 

krijgen. 

Maar is het gebruik van kalk wel (verantwoord) aan te bevelen? 
 

Nou, alles heeft te maken met de zuurgraad van de bodem.  

En zolang je niet weet wat de zuurgraad van je bodem is blijft het een gok. 
 

Gelukkig hebben we onze eigen AVVN die je precies kan vertellen hoe het met de 

zuurgraad van je tuinbodem is gesteld en waarmee je de bodem het beste kunt 

bewerken. 
 

 

Lees op de site van het AVVN  

alles hierover 
 

1. Ga naar www.avvn.nl 

2. klik op Natuurlijk Tuinieren en  

3. kies in de rechter kolom op de artikelen die gaan 

over "bodem en bemesting". 
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"De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, 
maar niet voor ieders hebzucht" 

 
Mohandas Karamchand Gandhi 
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Scrollen of de boeken in 

 

Veel informatie over tuinieren kan je op het internet vinden.  

Maar is het niet lekker om geregeld ook eens lekker  

ouderwets te snuffelen in tuinboeken? 

 

En die kans, om lekker ouderwets te snuffelen in tuinboeken, onder het genot van een 

lekker bakkie koffie of thee, een uitsmijtertje, tosti, broodje hamburger of wat dan 

ook, hebben we allemaal. 

 

In ons aller Tuinpaviljoen is een groot scala aan tuinboeken aanwezig 

vol met wetenswaardigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planten, struiken, bomen, snoeien, 

gazononderhoud, bemesten, 

moestuinen, siertuinen, poten, 

oogsten, vlinders, winter, zomer, 

zaaien, nestkastjes, bloemen, 

heesters, grondkruipers, kruiden, 

vlechtschermen, recepten, 

wintergroen, vogels, insecten, 

broeden, schuilen, creatief en nog veel 

en veel meer! 
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Uitnodiging 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de 

nieuwjaarsbijeenkomst op  

 

zaterdag 16 januari 2016  
 

in ons verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen"  

op ons tuincomplex 
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Kort nieuws 

 

 

 

 

 

Chinatown 

 

Volgens de omschrijving op wikipedia wordt 

onder "Chinatown" verstaan: 

"een migrantenwijk, buurt of straat waar 

veel overzeese Chinezen wonen of waar 

veel Chinese faciliteiten zijn. In zo'n wijk 

zijn veel Chinese restaurants, winkels en 

vaak ook tempels te vinden. De Chinezen 

houden vaak erg vast aan hun eigen cultuur 

en leefgewoontes, waardoor er in vrijwel 

elke wereldstad een dergelijke wijk te 

vinden is." 

 

We hebben veel nationaliteiten onder onze 

leden, maar afgezien van een Chinees 

meisje dat geregeld foto's op ons complex 

kwam nemen, hebben we nog geen Chinezen 

als tuinlid mogen begroeten.  

 

 

 

Toch begint het erop te lijken dat we op ons tuincomplex een beginnetje van een 

Chinatown kunnen ontwaren. Straks ook  nog een Chineesje ophalen in ons 

verenigingsgebouw? 
 
 

Zelf je watermeterstand opnemen 
 

Na jarenlang door vrijwilligers te zijn verwend die alle tuinen 

afliepen om de watermeterstand op te nemen, werd het nu tijd 

om de meterstand voortaan zelf te gaan opnemen. Niet echt 

bijzonder, want Dunea verzoekt dat ook voor onze thuissituatie. 
 

Nu is het alom bekend dat er tuinen zijn die te kampen hebben 

met hele diepe putten die ook nog eens vol met water staan. En 

vooral voor de wat minder piepjonge leden onder ons is dat soms 

een lastige klus.  Maar de vrijwilligers kennende: je kunt altijd 

een beroep op hen doen als het niet wil lukken met het opnemen van de meterstand. 
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Nieuwe distributiewijze voor ons verenigingsblad "Plantaardig" 

 

De portokosten voor het verzenden van ons verenigingsblad "Plantaardig", die steeds 

dikker (en dus zwaarder) wordt, hakte flink in het budget van onze vereniging en was 

reden om Plantaardig niet meer per post naar de huisadressen van de leden te 

versturen. Het afgelopen jaar werd Plantaardig immers ook via de mail verstuurd en zijn 

de uitgaven ook op onze site beschikbaar.  
 

Maar er zijn (tenminste, dat hopen wij) nog steeds veel leden die hun verenigingsblad als 

een 'papieren versie' in hun handen willen kunnen houden om zo lekker ouderwets te 

bladeren.  
 

De papieren versies konden in ons verenigingsgebouw worden opgehaald. Maar in de 

praktijk bleek niet iedereen in de gelegenheid om juist tijdens de openingstijden van ons 

Tuinpaviljoen hun Plantaardig op te halen. Met als resultaat dat er heel wat exemplaren 

van Plantaardig te lang bleven liggen.  
 

Om deze situatie te verbeteren zal een kast aan 

de wand van de winkel worden aangebracht waarin 

iedereen 'zijn' Plantaardig op ieder gewenst 

moment zelf uit kan halen. Zonder dus 

afhankelijk te zijn van de openingstijden van ons 

Tuinpaviljoen. 
 

Om te voorkomen dat onverlaten er met de hele 

oplage vandoor gaan zal de kast zijn voorzien van 

een slot. U heeft hier geen aparte sleutel voor 

nodig, want met dezelfde sleutel waar u het 

toegangshek mee opent kunt u ook de kast 

openen. 
 

Op het moment van dit schrijven was de kast nog 

bij één van onze leden in de werkplaats in de 

maak. Hopelijk is de kast op tijd klaar als dit 

nummer van Plantaardig van de drukker komt. 
 

 

Geen drinkwater 
 

Buiten ons complex, ter hoogte van de 

stortplaats, staat sinds een aantal maanden 

een water handpomp bestemd voor de 

'buurttuinders' aan de overkant. Nu wilde het 

van de zomer gebeuren dat een bezwete 

hardloper zich onder de pomp lekker ging 

verfrissen en zich niet realiseerde dat het 

water afkomstig is.............uit de sloot. We zijn 

benieuwd naar de reactie van zijn vrouw toen 

hij thuis kwam! Hopelijk helpt het bordje dat 

de gemeente onlangs heeft aangebracht. 
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Spaar je 

gazon en 

loop er niet 

overheen als 

het 

bevroren is 

Werkbeurtenrooster 2016 

Tijdens het ter perse gaan van deze uitgave van Plantaardig was er nog geen definitief 

rooster beschikbaar voor 2016. Uiteraard zal het rooster, zodra gereed, op het 

mededelingenbord worden aangebracht en ook per e-mail worden gedistribueerd. De 

leden die in 2016 staan te popelen om weer met de werkbeurten te mogen starten, 

worden dus op hun wenken bediend! 
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Tuintips 
 

Compost maken 

Als je een composthoop maakt met alleen bladeren, dan heb je al over een jaar 

geweldige aarde.  Takjes in een composthoop verteren langzaam.   
 

Groen kool en spruiten 

Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan men best wachten tot het er eerst 

eens goed heeft gevroren. Bij vriesweer wordt namelijk het zetmeel in de plant omgezet 

in suikers waardoor de smaak beter wordt.  
 

Kalk voor het gazon 

Kalk voor je gazon kun je zelfs over de sneeuw uitstrooien. Als de sneeuw smelt lost het 

op en zakt het vanzelf in het gras. 
 

Laten wortelen 

Neem een stek van een vlinderstruik, forsythia of sneeuwbal. 

Steek ze in potgrond, houd het vochtig en laat het wortelen 

op een lichte en koele plaats. 
 

Groenten in december 

Zolang groeten niet bevroren is kan je in een moestuin nog 

steeds wintergroenten oogsten. 
 

Sneeuw kan blijven liggen 

Sneeuw heeft ook een beschermende werking voor planten. 

Zolang dus niet te veel/te zwaar, is sneeuw een prachtig 

winterjasje. 
 

Water geven in de winter 

Na een periode van vorst mogen winterbloeiende struiken best een klein beetje water. 

De kluiten kunnen namelijk wat uitdrogen tijdens de vorst. 
 

Rozen snoeien 

Zelfs in december kunnen rozenstruiken nog gesnoeid worden. Maar niet korter dan zo'n 

50 cm boven de grond, anders bestaat de kans voor invriezen van de 'wonden'.  
 

Planten en snoeien 
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Ook kan er in december worden geplant en nog heel wat worden gesnoeid. 

Fruitbomen en houtige gewassen 

Deze bomen en gewassen kunnen gedurende januari en februari heel goed gesnoeid  

worden als het maar niet vriest. 
 

Coniferen 

Zolang er nog kans op vorst is kan met het 

snoeien van groenblijvende gewassen, zoals 

coniferen, beter gewacht worden tot het 

(late) voorjaar.  
 

Daarna kan een conifeer nogmaals aan het 

einde van de zomer worden gesnoeid. Snoei 

een conifeer nooit tot op het kale hout maar 

snoei alleen per snoeibeurt zo'n 10 cm van de 

jonge scheuten af. 
 

In tegenstelling tot een conifeer kan een 

taxus wel tot op het kale hout worden gesnoeid. Je moet even geduld hebben, maar 

binnen zo'n 3 jaar is een buxus haag weer helemaal dichtgegroeid. 
 

Lentebollen planten 

Houdt er rekening mee dat lentebollen pas goed opkomen als de vorst erover heen is 

geweest. Wacht dus niet te lang met die lentebollen planten. 
 

Planten beschermen tegen de vorst 

Om bescherming te bieden tegen vorst kan 

het welbekende vliesdoek worden gebruikt, 

maar ook afdekken met bladeren blijkt 

goed te werken. 

Gebruik maken van dichte folie is te 

ontraden omdat de kans bestaat dat de 

plant gaat schimmelen vanwege onvoldoende 

ventilatie. Noppenfolie is uitermate 

geschikt om potten te beschermen. 
 

Plannen maken 

De winterperiode is een mooie tijd om plannen te maken over wat je het komende jaar 

met de tuin wilt gaan doen. Anders inrichten, planten verplaatsen? 
 

Planten en verplaatsen 

Als in februari de kans op vorst voorbij is, is dit een mooie periode om te beginnen met 

het planten en verplaatsen van vaste planten. Wacht hier niet te lang mee want de 

wortels moeten zich al goed 'gezet' hebben voordat in het voorjaar de knoppen gaan 

uitlopen. De wortels moeten dan al in staat zijn om voldoende water en voedsel op te 

kunnen nemen. Maar laten we eerst maar proberen december en januari goed door te 

komen! 

-0- 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 
 

 

Uitgave: 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

Lentenummer 

(maart - mei) 

 

 

 

Uiterlijk 15 februari 

 

 

1e week maart 

 

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 

 

 

 

Ja, ik word donateur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

www.ginderen.nl 

 
 

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 
 

 

  

 

 
Informeer naar de mogelijkheden bij 

info@vtvmariahoeve.nl 
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....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve... 
 

 

Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex! 
zaden 

netten 

stokken 

propaangas 

zakken aarde 

tuingereedschappen  

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 

en nog veel meer 

 

 

 

 
 

heggenschaar-expert 
 

 

Snoeien met het juiste tuingereedschap van heggenschaar-expert 
 

Om ervoor te zorgen dat de struiken en planten in uw tuin er prachtig bij blijven staan, is het belangrijk 
om regelmatig uw planten te onderhouden en te snoeien. Snoeien zorgt voor het levendig houden van 
de plant en kan vrijwel het gehele jaar gedaan worden, maar let wel op met vorst omdat de takken dan 
zeer kwetsbaar zijn. Het juiste snoeimoment is afhankelijk van het type beplanting. Zo kunt u 
bijvoorbeeld gedurende de zomermaanden aan de slag met het snoeien van uitgebloeide lavendel en 
rozenstruiken. Voordat u begint met snoeien dient u te controleren of de messen van de 
heggenschaar scherp genoeg zijn - indien de heggenschaar onscherpe messen heeft is de kans 
groter dat de plant ziektekiemen en schimmels ontwikkelt - en of u het juiste snoeigereedschap heeft 
voor de desbetreffende klus. Voor het knippen van een buxusbol gebruikt u een andere heggenschaar 
dan wanneer u een grote beukenhaag wilt snoeien. 
 
Bent u van plan om een nieuwe heggenschaar te kopen? Dan heeft u de keuze uit een scala aan 
verschillende soorten heggenscharen van topmerken als Gardena, Bosch en Wolf Garten. Bij de 
aankoop van een nieuwe heggenschaar is het belangrijk om te letten op de manier waarop u de 
heggenschaar wilt gaan gebruiken. Heeft u een grote coniferenhaag rondom uw tuin staan? Dan is 
een elektrische heggenschaar of een benzine-heggenschaar aan te raden. Een accu-heggenschaar is 
voor grote klussen minder geschikt omdat deze in vergelijking met een elektrische of benzine-
heggenschaar een korte werktijd heeft. Voor kleine klussen is een accu-heggenschaar daarentegen 

ideaal omdat u binnen een mum van tijd uw struikgewas heeft bijgewerkt. Ten slotte 
is een mechanische heggenschaar, ook wel hand-heggenschaar genoemd, perfect 
voor het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden in kleine tuinen en het in vorm knippen 
van bijvoorbeeld een buxusstruik. Op www.heggenschaar-expert.nl vindt u naast 
een ruim aanbod heggenscharen ook snoeischaren, takkenscharen en boomzagen 
waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw tuin er prachtig bij ligt!  
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Volkstuindersverenigng "Mariahoeve"  
 

dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 


