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Plantaardig  
Zomer 2015  31ste jaargang nr. 2 

 

 

“Plantaardig” is het verenigingsorgaan van  

 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” 
Opgericht 22 mei 1984 

 

Postadres: Postbus 91411 2509 EA Den Haag 

Bezoekadres: Isabellaland 2320 A 2591 CZ Den Haag 

 

KvK: V40411313      

 

Rekeningnummer: NL05INGB0005004839  

t.n.v. vtv Mariahoeve 

 

Website: www.vtvmariahoeve.nl 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 

 

Aangesloten bij: 

Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB) 

Landelijke organisatie van amateurtuindersverenigingen (AVVN) 

 

Redactie: 

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

 

Reproductie: 

Aegon 

 

Openingstijden complex: 

april t/m september van 09.00 tot 20.00 uur 

oktober t/m maart van 11.00 tot 16.00 uur 

 

Spreekuur bestuur: 

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

Oktober t/m maart iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 
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Jan Stam         Commissaris Bouwzaken / onderhoud 
 

Beheer verenigingsgebouw 

Henk Staal 

Beheer verenigingswinkel 
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Jan Stam – Theo Velthuysen - Richard 

Hilgeman 
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Jan Stam - 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 - Jan Stam - Zenzi Burgy - Frances 

Hartmann - Trudy Vreeswijk - Evelien Lems 

 

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

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

 

Voor dieren is het goed toeven op ons 

tuincomplex. Er is voor elk wel wat wils te 

vinden.  

 

En vooral eenden komen niets te kort wat 

betreft persoonlijke aandacht. Op veel 

tuinen vertoeven eenden die inmiddels tot 

het tuingezin behoren.  

 

Zodra een tuinlid zijn of haar tuin 

betreedt komen 'de gezinsleden' al direct 

aangewaggeld. Geweldig om te zien. 

 

Ons tuinlid Doreen Saunders schoot op haar tuin de aandoenlijke foto die nu de 

voorpagina siert. En zeg zelf, als je zulke kopjes en oogjes ziet is alle verdere 

commentaar overbodig. 

 

Laten we ook deze zomer weer volop genieten van alles wat er op ons tuincomplex leeft, 

groeit en bloeit.  

 

En misschien kunnen we nog wat 'oud zeer' op de composthoop gooien  

zodat we samen ook nóg meer kunnen genieten van  

een levend, groeiend en bloeiend verenigingsleven. 

 

 

Allemaal een hele fijne zomer toegewenst! 

 

De redactie 

 

 

-0- 
 

"Wat elke zomer is gebleken,  
dat het op de tuin warm is,  
met de winter vergeleken" 

-0- 
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De klok horen luiden, maar niet weten waar de 

klepel hangt 
 

 

In de lente uitgave van Plantaardig schreef ik over het kappen van de  

bomen nabij de sloot en het vakwerk van de APK aan de eik bij de  

kantine. Nou, dat is niet helemaal goed gegaan!! 

 

Heel erg fijn als geregeld leden bijzonderheden en foto's doorgeven die goed gebruikt 

kunnen worden voor ons verenigingsblad. Maar dan moet ik die informatie natuurlijk wel 

goed in ons blad zetten en de verkregen informatie niet door elkaar halen.  

 

 

- De bomen nabij de sloot zijn door onze 

vrijwilligers weggehaald en/of gekortwiekt. 

Onder die vrijwilligers was ons tuinlid Dieter. 

Dieter runt het hoveniersbedrijf "Het groene 

hart" (www.hetgroenehart.eu) en doet wel vaker 

fantastisch goed werk voor onze vereniging. 

 

 

 

 

 

- Het onderhoud aan de eik bij de 

kantine werd echter uitgevoerd in 

opdracht van de gemeente en wel door 

de Nationale Bomenbank. De man die 

zo spectaculair in die eik hing was dus 

niet ons aller Dieter, maar een 

medewerker van de Nationale 

Bomenbank.   

 

 

Waarvan akte! 

 

 

Ja, redacteur zijn is niet altijd even gemakkelijk. 

Misschien word ik te oud voor dit werk. 

Geef me nog een kans! 

 

Bert 

 

-0- 
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Water geven 
 

Het groen water geven op onze tuinen is logisch.  

 Toch vonden we nog wat nuttige tips  

voor (startende) moestuinders. 

 

Te veel 

Grond die (steeds) te kampen heeft met te veel vocht is niet gunstig voor de groei. De 

(haar) wortels krijgen niet genoeg de gelegenheid om de voedingsstoffen (mineralen en 

zuurstof) te kunnen distribueren. 

 

Te weinig 

Is de grond te droog dan vindt dat zijn weerslag op de kwaliteit van de groei. De 

opbrengst van gewassen wordt minder en groenten zijn ook gevoeliger voor ziekten. 

 

Hoeveel is goed 

Traag kiemende zaden zoals die van ui en prei hebben tijdens het kiemen extra water 

nodig. Spinazie, sla en andere bladgroenten hebben het hele seizoen extra water nodig. 

Maar ook na het verplanten van gewassen is wat extra water vereist. Jonge planten 

vragen om wat meer water dan oudere planten die wat al meer wortels hebben. 

 

Zaaien en planten 

De grond moet vochtig zijn om zaadjes de gelegenheid te geven om vocht op te nemen. 

En er is een verschil tussen vochtig en nat. Is de grond echt nat, dan zullen de zaden 

verrotten. Eenmalig kan direct na het zaaien de zaadjes wel extra water gebruiken. 

Houd de grond hierna steeds vochtig. En hoe vaak er gesproeid (geen waterstraal) moet 

worden is natuurlijk afhankelijk van de grondsoort en de sterkte van de zon. Elke dag 

dus even aan de grond voelen is de oplossing. 

 

Extra water tijdens het groeiproces 

 
Courgettes SLa Bonen Aardappelen Tomaten 

Zodra er 

vruchtvorming 

zichtbaar wordt 

 

5 tot 10 dagen 

voor het plukken 

Bij het begin van 

de bloei 

Zodra de knollen 

'een euro' groot 

zijn 

Zodra de bloei is 

begonnen 

Zomerkool Broccoli, 

spinazie 

Zomer en herfst 

bloemkool 

Tomaten, maïs 

en erwten 

Selderij 

2 tot 3 weken 

voordat er kan 

worden geoogst 

Bij droogte 2 tot 3 weken 

voordat er kan 

worden geoogst 

Zodra de bloei is 

begonnen 

Bij droogte 

 

Wat is beter, elke dag of eenmaal per week? 

Bij elke dag een beetje water geven maakt de wortelgroei "lui" en de wortels blijven wat 

aan de oppervlakte. Eenmaal per week flink water geven maakt de wortelgroei actiever. 

De wortels zullen dieper in de grond gaan groeien, op zoek naar voldoende vocht. 



Plantaardig zomer 2015 7 

Sproeien is 

beter dan 

spuiten 

Wat is beter, water geven in de ochtend of in de avond? 

Tijdens een warme zonnige zomer is het beste om in de avond water te geven. Hierdoor 

verdampt het water minder dan overdag. 

 

Is het nog koud, dan is het beter om in de ochtend water te 

geven. De overgang van de koude nacht naar de minder koude 

achtend is dan minder 

 

Planten water geven  

Geef planten geen water op het blad maar op de grond. 

 

Nog een laatste tip 

Zorg ervoor dat vooral het bovenste deel van de grond voorzien is van goede tuinaarde 

(verkrijgbaar in onze tuinwinkel). Goede tuinaarde kan het water goed vasthouden. 

 

 

-0- 

 

 

Gebruik van een aanhanger 

 
Als tuinder heb je geregeld spullen nodig en moet  

je ook het een en ander weer kwijt. 

 

Nu hebben we als vereniging het geluk dat we beschikken over een eigen tuinwinkel. Het 

vervoeren van aarde, gasflessen en andere tuinbenodigdheden is dus niet nodig. Ook het 

laten bezorgen van zand e.d. is goed geregeld want we beschikken buiten ons 

tuincomplex over een fraai verharde stortplaats. Ook voor het afvoeren van groenafval, 

glas of papier hebben we mooie regelingen. 

 

Maar soms ontkomen we er niet aan en willen we gebruik maken van een aanhanger. Met 

een beetje geluk beschik je zelf over een aanhanger of kan je er een 'boedelbakkie' 

lenen bij familie of kennissen of er een huren. 

 

In de praktijk blijken er geregeld ongelukken te gebeuren met aanhangers (en caravans) 

en worden vele automobilisten met een aanhanger, al dan niet terecht, op de bon 

geslingerd omdat er niet wordt voldaan aan de (wettelijke) regels. 

 

Om deze redenen wat aandachtspunten voor het rijden met een aanhanger op een rij: 

 

Kentekenplaat 

Een aanhanger tot een gewicht van 750 kg moet zijn voorzien van een witte 

kentekenplaat. Het kenteken moet gelijk zijn aan het kenteken van het trekkende 

voertuig. Een zelf gemaakte kentekenplaat van bv. wit karton waarop je met een zwarte 

stift het kenteken schrijft mag dus niet, al wil de politie nog wel eens een oogje dicht 
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knijpen. Let wel: het aanschaffen van een kentekenplaat is aanzienlijk goedkoper dan 

een bekeuring. Dus een aanhanger lenen of huren: bestel eerst een kentekenplaat bij bv. 

een automaterialenzaak. Meestal klaar terwijl u wacht. Kosten ca. € 12,- tot € 15,-. 

 

Rijbewijs 

Met een rijbewijs B mag je een voertuig besturen met een maximum massa van 3500 kg. 

De massa van de aanhanger mag niet meer zijn dan 750 kg. Is de massa van de 

aanhanger meer dan 750 kg, dan moet je een rijbewijs BE hebben. 

 

Lading 

De bestuurder heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de  lading of delen daarvan 

tijdens het rijden niet van de aanhangwagen kunnen vallen. Ook tijdens noodstops, 

plotselinge uitwijkmanoeuvres of bij een slecht wegdek. 

 

Waarmee moet de lading worden vastgezet? 

Er is niet één bepaald vastzetmiddel dat moet worden gebruikt. Je kunt voor het 

afdekken van uw aanhanger bijvoorbeeld een net gebruiken of een afdekzeil. Voor het 

vastzetten van de lading kan je denken aan spanbanden of stevige touwen. 

 

Is het gebruik van een net verplicht? 

Tegenwoordig wordt steeds vaker 'verteld' dat het gebruik van een net op een 

aanhanger verplicht is. De wetgeving (Reglement Voertuigen art. 5.18.6) schrijft niet 

specifiek het gebruik van een net voor. Gelukkig maar, want een lading zand afdekken 

met een net lijkt niet prettig voor het verkeer dat achter je rijdt. (Denk met name aan 

motorrijders). Lading dat kan wegwaaien zoals zand of bladeren, moet zo worden 

afgedekt dat het niet van de aanhanger kan afwaaien. In dit geval is het gebruik van een 

goed afsluitend dekzijl te prefereren.  

 

Uitstekende lading 

Simpel gezegd mag de lading van een aanhanger aan de achterzijde niet meer dan één 

meter uitsteken.  

 

Steekt de lading echter meer dan een meter uit, dan moet de uitstekende  lading 

voorzien zijn van een “lange-lading-markeringsbord” (diagonaal rood-wit 

gestreept, afm. 0,50 m x 0,50 m) dat ’s nachts en bij slecht zicht 

overdag moet zijn verlicht.  

(Het meer dan een meter uitsteken geldt alleen voor lading die niet 

deelbaar is !!!.)  

 
Hoever de lading mag oversteken aan de zijkant is hetzelfde als bij personenauto’s: de 

lading mag aan beide zijden maximaal 20 cm uitsteken, en vanaf 10 cm uitsteek is het 

verplicht om de lading te markeren met een bord. 

 

Extra veiligheden 

• Een aanhanger moet zijn voorzien van een mistachterlicht 
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Let op met een 

fietsdrager op de 

trekhaak 

 

Twee elektrische 

fietsen kunnen meer 

wegen dan 50 à 75 kg. 

• Al is het sinds 1 mei 2009 vanwege Europese regelgeving niet meer verplicht, is het 

voor een aanhanger tot 750 kg, voor het geval dat de aanhanger losraakt van de 

trekhaak, sterk aan te bevelen de aanhanger met een zgn. hulpkoppeling (staalkabel) 

aan de auto te borgen. Zit op een aanhanger een hulpkoppeling bevestigd, dan is men 

verplicht deze te gebruiken! De staalkabel mag niet aan de kogel van de trekhaak 

zijn bevestigd, maar aan een aparte klem of oog. 

• Bij aanhangers van meer dan 750 kg. is een zgn. oplooprem verplicht. Deze inrichting 

zit met een kabeltje aan de auto bevestigd. Zodra de aanhanger los schiet van de 

auto trekt het kabeltje de oplooprem in werking. 

 

Schijnveiligheid 

Met het gebruik van een dekzijl, een net of een huif op een aanhanger lijkt het alsof de 

lading niet van de aanhanger kan vallen. Ondanks het gebruik van deze middelen moet 

(zware) lading goed zijn vastgesjord. Een zijl, net of huif houdt zware belading niet 

tegen.  

 

Kogeldruk 

Laad de aanhanger zo dat er voldoende druk op de trekhaak 

rust, maar niet meer dan dat de fabrikant van de trekhaak 

opgeeft. (In het algemeen 50kg en in sommige gevallen 

75kg). Is de aanhanger zo beladen dat er te weinig druk op 

de kogel komt, kan dit van negatieve invloed zijn op het 

rijgedrag. 

 

Tot slot het neuswiel 

Is een aanhanger voorzien van een neuswiel zorg er dan voor dat het neuswiel tijdens 

het rijden zo staat gericht dat mocht de aanhanger losraken van de auto, de aanhanger 

naar rechts zal rijden en niet frontaal in aanraking komt met tegemoetkomend verkeer. 

 

-0- 
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Wist je dat 

een mezen echtpaar zo'n 

1.5 kg insecten  aan één 

nest jongen voert? 
 

Vogels in de tuin 

 
Vogels zijn waardevol voor de (ecologische) tuin. 

Ze eten heel veel insecten en slakken. 

 

Hoe trek je vogels aan? 

 

Geef ze schuil- & nestplaatsen  

• hagen,  

• dichte struiken en 

• nestkastjes 
 

Geef ze te eten & drinken: 

• besdragende struiken 

• een vogelbadje of -drinkplaats; 

• wintervoer (geen keukenrestjes, maar granen, zaden, noten): bijgevoederde 

mezen brengen gemiddeld één jong meer per nest voort. 
 

Schade in  je tuin: 

• Houtduiven lusten kool - ze eten overigens nog liever vogelmuur; 

• Heel veel vogels lusten (ontkiemende) zaden van erwten & mais of zelfs de peulen 

& kolven; 

• In het vroege voorjaar pikken vooral mussen aan bessenknoppen: het eerste 

groen voor hun;  

• Vooral aardbeien & bessen vallen in de smaak: de rode kleur is 'bedoeld' om 

vogels aan te trekken, want zij verspreiden de zaden; 
 

Schade is vaak lokaal en heel verschillend. Zo eten spechten of halsbandparkieten 

groene kersen  en zijn er mussen die wel groene kropsla, maar geen rode kropsla lusten. 

 

-0- 

 

De meest voorkomende bomen in Den Haag 
 

Bij de start van de Haagse Bomennieuwsbrief 11 jaar geleden  

is de gemeente begonnen om de meest voorkomende  

bomen in Den Haag kort te beschrijven.  

 

In die nieuwsbrief de beschrijving van de "acacia" waarvan er 5.000 op Haagse straten 

en pleinen staan.  

 

"Als straatboom komt de acacia in 11 soorten voor. De meest geplante soort is de 

gewone acacia (Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’). Heel oude exemplaren staan op het 

Buitenhof. 
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De acacia is een opvallende verschijning. De 

takken zijn hoekig, glad en afhankelijk van 

de soort, licht tot zwaar gedoornd. Jonge 

bomen hebben een olijfgroene tot 

helderbruine schors. De ‘huid’ van oudere 

exemplaren is grijsachtig. De stam heeft 

een opvallend ribbelachtig patroon dat 

zigzag over de boom loopt. Het blad is 

samengesteld uit tegenover elkaar staande, 

kleine ovale blaadjes (9 – 19 stuks) die aan 

de bovenkant frisgroen van kleur zijn, 

grijzig aan de onderkant en in de herfst goudgeel. Aan de acacia hangen lange, witte 

bloementrossen die veel honing bevatten.  

 

De acacia is een échte bodemverbeteraar. Deze boom kan namelijk stikstof uit de lucht 

halen en in de bodem vastleggen. Het hout is goed bruikbaar voor palen, vloeren en 

turntoestellen. De boom is geschikt voor straten met een ruim profiel". 

 

(Bron: Gemeente Den Haag) 

 

-0- 

 

Haagse populieren 
 

De gemeente Den Haag heeft afgelopen jaar alle 7.000 (!) populieren langs  

straten en lanen laten controleren op veiligheid en conditie. 

 

Het resultaat: 889 populieren moeten binnen 2 jaar worden vervangen en 102 bomen om 

veiligheidsreden al binnen 3 maanden. Verder worden een paar honderd populieren fors 

gesnoeid. 

De populieren zijn veelal kort na de Tweede Wereldoorlog geplant, om de stad weer snel 

een groene uitstraling te geven. Veel populierensoorten groeien snel, maar hebben een 

korte levenscyclus (ca. 60-80 jaar). 

Veiligheid komt voor de gemeente als boombeheerder op de 1e plaats. Daarom is het 

helaas onontkoombaar dat we de populieren gaan kappen en vervangen door nieuwe 

bomen. 

De populieren die gesnoeid of vervangen worden staan verspreid over de stad. De 

gemeente gaat pas aan de slag na zorgvuldige communicatie met de omwonenden. 

 

(Bron: Gemeente Den Haag) 

 

-0- 
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Nieuw logo gemeente Den Haag 
 

Na zo'n 20 jaar gaat het bekende logo van Den Haag  

geleidelijk verdwijnen.  

 

Eén van de redenen om het logo te vernieuwen is dat Den Haag  

wereldwijd bekend staat als de stad van Vrede en Recht.  

 

Nu kan je denken waarom we in een verenigingsblad van een tuinvereniging hier aandacht 

aan besteden.  

 

We zijn een typisch Haagse tuinvereniging en aangesloten bij de Haagse Bond van 

amateurtuinders verenigingen. De meeste van onze leden zijn woonachtig in Den Haag en 

velen zijn geboren en getogen echte Hagenezen. Maar het belangrijkste is dat de 

gemeente Den Haag, en met name de medewerkers van het stadsdeel Haagse Hout, de 

volkstuinverenigingen een warm hart toedragen. Al onze leden die een klein beetje 

interesse  hebben in het wel en wee van onze vereniging weten dat de gemeente heel 

veel voor ons doet. Denk, als voorbeeld, maar aan de permanente status die ons 

tuincomplex heeft gekregen, de nieuwe bruggen, de verbetering van de wandelpaden of 

de bijdrage om ons nieuwe verenigingsgebouw te realiseren. Dus een beetje 'reclame' 

maken voor de gemeente Den Haag én voor het nieuwe logo,  zoals hieronder is 

afgebeeld, is dus best wel op zijn plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aardige is dat in het nieuwe logo de Haagse kleuren groen en geel weer terug zijn. 

Het zijn precies de kleuren die we ook op ons tuincomplex tegenkomen. En dan die  

traditionele afbeelding van de ooievaar in het loge roept zelfs weer wat oude Haagse 

herinneringen op.   

 

 

-0- 
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Nog meer talent 
 

Dat binnen onze vereniging talentvolle leden rondlopen was bekend. Denk aan Kor Krul 

met zijn flamenco gitaarspel, Piet en Els van Steijn met hun fraaie pentekeningen,  

Jan Stam met zijn Schotse doedelzakkenband of Nathalie en Nick op viool en  

gitaar. Maar tot onze verrassing blijkt ook Mitzy Meijs over artistieke  

kwaliteiten te beschikken.  

 

Zie hieronder een voorbeeld van één van haar werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn plannen om de werken van onze leden te gaan exposeren in ons verenigingsgebouw 

(het eerste begin is inmiddels al gemaakt!) en om periodiek bijeen te gaan komen om 

gezamenlijk nieuwe kunstwerken te gaan maken. Geweldig! 
 

 En wat is de volgende stap? Samen muziek maken?  
 

- We houden jullie op de hoogte! - 

 

-0- 
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Gebruik van pesticiden 
 

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of 

onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of 

schadelijk zijn (bijvoorbeeld mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, 

ontsmetting van voorwerpen en installaties en houtbescherming).  

Men onderscheidt: gewasbeschermingsmiddelen (voor in de  

landbouw) en biociden (de overige). In de wandelgangen  

worden bestrijdingsmiddelen veelal  

pesticiden genoemd. 

Pesticiden zijn echter verantwoordelijk voor: 

• De verontreiniging van de bodem, het water en de lucht 

• De dood van zowel bijen als vele andere dieren. 

• Kanker, neurodegeneratieve ziekten (ziekten van het zenuwstelsel waarbij in de loop 

der jaren zenuwcellen afsterven, zoals verschijnselen als dementie, 

bewegingsstoornissen, loopstoornissen, spraakstoornissen of slikproblemen) en 

onvruchtbaarheid bij mannen. 

 

Het is dan ook niet voor verwonderlijk  dat het International Office du Coin de Terre et 

des Jardins Familiaux en het AVVN al lange tijd alle volks- en hobbytuinders oproepen 

om het gebruik van pesticiden te stoppen en deze te vervangen door alternatieve 

natuur- en milieuvriendelijke oplossingen. 

 

Uiteraard zijn in onze verenigingswinkel voldoende 

van die alternatieve oplossingen verkrijgbaar. 

 

-0- 

Overleven vogels tijdens je vakantie? 

Je voert vogels. Ook ’s zomers, zoals Vogelbescherming adviseert. Maar  

nu ga je op vakantie. Die vogels rekenen op je en ineens is er geen  

voer en ook geen water. Moet je maatregelen treffen? 

 

Nee, zegt vogelbescherminig Nederland. 

Zelfs als je vakantieliefde je twee maanden langer doet wegblijven, hoef je geen 

thuisblijvers in te schakelen om voor voer en water te zorgen. Vogels zijn en blijven 

wilde dieren die prima in staat zijn om voedsel in de natuur te vinden. In deze tijd van 

het jaar is er genoeg voorhanden. Vers water om te kunnen drinken en badderen vinden 

ze in de vorm van vijvers, beken en sloten. 

 

Waarom het hele jaar voeren? 

Vogelbescherming adviseert om het hele jaar te voeren. Waarom? Omdat vogels het ook 

in lente en zomer goed kunnen gebruiken. Eieren leggen en jongen voeren is zwaar werk, 
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waar eiwitrijk voedsel voor nodig is. Daarna gaan vogels in de rui. Ook dat kost veel 

energie. Vogels gaan zelf op zoek naar de wormen en insecten in je tuin. Maar jouw 

extraatjes zijn zeer welkom; je helpt ze om gezond meer jongen groot te krijgen. 

Welkom dus, maar ook weer niet onmisbaar. Bied wel het juiste voer aan. 

 

Maar ze rekenen op me! 

Ja, ze rekenen op je. Vogels die gewend zijn voer aangeboden te krijgen zullen zeker 

een tijdje blijven aanwippen. Want ze vinden het gemakkelijker om op jouw voederplek 

te komen eten dan om zelf te zoeken. Ook als ze al een paar keer bot hebben gevangen, 

zullen ze vaak nog even komen kijken of er niet toch iets ligt. Na een tijdje knaagt de 

honger echter en kiezen ze eieren voor hun geld – echt waar. Als je bij thuiskomst, of 

bij het invallen van de vorst, opnieuw gaat voeren, weten ze je al snel weer te vinden. 

 

(Bron: Vogelbescherming Nederland) 

 

 

-0- 

 

Vogels voeren 
 

In het vorige artikel van de Vogelbescherming stond te lezen  

dat je vogels, als je ze wilt voeren, wel het juiste  

voer moet aanbieden 

 

Natuurlijk geeft de Vogelbescherming ook antwoord op de vragen "wat is goed en wat is 

beslist niet goed voor vogels?" 

 

Wat is goed voer 

 

Vogels zijn verstandige eters. Van nature gaan ze op zoek naar een gevarieerd menu. Ze 

zullen nooit alleen maar leven van het voer dat u ze aanbiedt. Wilt u ze toch wat meer 

variatie bieden? Wat kunt u ze eigenlijk allemaal geven? En wat absoluut niet? 

 

Strooivoer 

Zadenmengsels zijn vanaf het najaar te koop bij dierenwinkels, tuincentra en 

supermarkten. Mengsels grote korrels zijn niet geschikt voor tuinvogels. Zaadmengsels 

met een goede samenstelling vindt u in elk geval in onze webwinkel of bij Vivara. Goede 

mengsels bevatten stukjes mais, kleine zaden, zonnebloempitten en stukjes pinda.  

 

Vetbollen 

Vetbollen zijn vooral geschikt als het wat kouder is, anders bederft het vet. Vetbollen 

leveren veel energie en bestaan uit een zadenmengsel, gegoten in een harde soort vet. 

Wanneer het vriest kunnen sommige vetbollen erg hard worden. U kunt ze dan in stukjes 

snijden en op een voederplank leggen. Op deze manier kunnen ook vogels die normaal 

gesproken niet op een vetbol zitten ervan eten.  
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Pinda’s 

Pinda’s zijn in de winter een welkome aanvulling op het menu van veel vogels. In de lente 

en zomer kunt u ze echter beter weghalen, omdat jonge vogels ze niet goed kunnen 

verteren en erin kunnen stikken. Met doppinda’s in een korfje of aan een slinger kunt u 

vogels goed bekijken. Gepelde pinda’s kunt u in een pindasilo aanbieden, zodat ze er 

stukje af kunnen pikken. Zoutloze pindakaas vermengd met strooivoer kunt u op de bast 

van een boom smeren voor de boomklever. Er zijn ook pindablokken, die rijk zijn aan 

zaden en insecten beschikbaar.  

 

Zonnebloempitten 

Zaadeters zoals de groenling, mees en vink zijn bedreven in het openmaken van hun 

favoriete hapje. Vooral zwarte zonnebloempitten zijn het hele jaar geliefd bij deze 

soorten. 

 

Fruit 

Geef geen kleine stukjes, vooral bij vorst kunnen vogels zich daarin verslikken. Laat 

vogels zelf pikken van bijvoorbeeld een gehalveerde appel, peer, banaan of druif. Fruit 

dat van nature voorkomt in ons land, mag u altijd voeren. 

 

Brood 

Kruimels of restjes vallen in de smaak bij tuinvogels. Voer gevarieerd, dus liefst niet te 

veel brood. 

 

Insecten 

Roodborst, pimpelmees, boomkruiper en winterkoning lusten graag verse of 

gevriesdroogde  meelwormen. Voer niet te veel tegelijk en let op dat er geen dode 

wormen blijven liggen. Vogelbescherming heeft gedroogde meelwormen te koop, die als 

grote energiebron kunnen dienen voor de vogels in broedtijd. 

 

Dierlijk vet 

Vogels hebben een relatief grote behoefte aan verzadigd vet. Vetbollen of reuzel zijn 

daarom een goede aanvulling op het dieet. Ook een kaaskorstje lusten ze graag, maar 

geef niet te veel, want het bevat zout. 

 

Gekookte rijst 

Gekookte rijst of aardappels zonder zout, kunnen een goede aanvulling zijn in een 

strenge winter. Geef niet te veel, want gekookt voedsel bederft snel. 

 

Honden- of kattenvoer 

Is in beginsel niet geschikt, omdat er veel grote, harde en droge stukken in zitten. 

Alleen in een lange droge zomer kan blikvoer of geweekt voer een aanvulling zijn voor 

vogels die niet voldoende insecten of wormen kunnen vinden. 
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Wat u niet moet voeren ! 
 

Melk     - Vogels kunnen dit niet verteren. 

 

Margarine en olie    - Bij watervogels kan vloeibaar vet de waterdichtheid 

        van de veren aantasten. Bovendien werken deze 

        vetten mogelijk laxerend.  

 

Gezouten, gebrande pinda’s  - Zout is erg ongezond voor vogels.   

Erwten, bonen, linzen enzovoort  - Dit voedsel is eenvoudig te groot voor de meeste 

       tuinvogels. Let daarom bij aankoop van vogelzaad 

        wat erin zit. 

 

 

(Met dank aan Vogelbescherming Nederland voor hun adviezen!) 

 

 

-0- 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte aanbevolen! 
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VRIJWILLIGERS AAN 

HET WERK  

ZIJ VERDIENEN HET 
Een van onze medewerkers of gepensioneerden 
is vrijwilliger voor uw vereniging. Shell waardeert 
die belangeloze inzet enorm. Vrijwilligers verbreden 
hun eigen horizon en geven anderen nieuw perspectief.  
Daarom heeft uw vereniging – net als negenhonderd  
andere - een bijdrage gekregen van het Shell 
Vrijwilligers Fonds. Dat is onze manier om bij te 
dragen aan een rijkere samenleving. 

www.shell.nl/socialinvestment 
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De Duivenvoordse-Veenzijdsespolder 
 

De afgelopen jaren hebben we veel bericht over de ecologische verbindingszone "De 

Schenkstrook" die langs ons tuincomplex loopt en waar ook onze sloten mee in  

verbinding staan. Ook hebben we vaak bericht over de dam die omstreeks  

2000 in deze watergang werd aangelegd om tijdelijk bouwverkeer te  

laten rijden van- en naar de bouwplaats die was ingericht voor de  

aanleg van de Sijtwendetunnel. En dat door die dam er geen ver- 

binding meer was met de Duivenvoordse-Veenzijdsepolder.  

 

Maar wat is er nou zo bijzonder aan die polders? 

 

"De Duivenvoordse polder vormt samen met de Veenzijdse polder een uitgestrekt 

gebied dat al in de Middeleeuwen werd drooggelegd. Midden door het gebied loopt de 

Dobbewetering die voor de afwatering zorgt. Vroeger zorgde een molen die aan de 

Dobbe stond voor het leegpompen. Deze molen is inmiddels vervangen door het 

schepradstoomgemaal dat vlakbij de spoorlijn staat. Het gebied wordt omzoomd door 

enkele fraaie landgoederen en boerderijen. 

Hakhoutbossen 

U kunt heerlijk wandelen in de hakhoutbossen die in de polder liggen. Deze bossen 

stammen uit de Middeleeuwen en werden door de boeren aangelegd voor de productie 

van hout. Dit hout gebruikte men voor palen, gereedschap of stookhout. De bomen 

werden niet al te diep in de grond geplant, zodat de stronken snel konden uitlopen. Om 

de paar jaar oogsten de boeren het hakhout.  

In de jaren ’50 van de twintigste eeuw verloren deze bossen hun economische 

functie. Ze raakten verwaarloosd. Omdat de bomen niet meer tijdig gekapt werden, 

werden de toppen te zwaar voor de ondiepe fundering waarmee ze waren geplant. Bomen 

vielen om en het bos verruigde. Inmiddels is er weer aandacht voor het behoud van deze 

bossen. Ze vormen de ideale verblijfplaats vormen voor vogels en insecten. 

Laarzenpad 

Bezoek de Duivenvoordse polder eens via het Laarzenpad door het Achterbos, een van 

de hakhoutbossen. Doordat Staatsbosbeheer de ontwikkeling van dit bos voor een groot 

deel aan de natuur heeft overgelaten, is een wild en spannend bos ontstaan met 

omgevallen bomen en een drassige ondergrond. Door het bos lopen enkele slootjes die 

het gebied een mystiek karakter geven. U waant zich even terug in de tijd. Vanaf de 

rand van het bos heeft u een prachtig uitzicht over het weidegebied en ziet u in de 

verte de contouren van Den Haag liggen. Een bijzonder contrast met de historische 

natuur". 

 

(Bron: Staatsbosbeheer) 

 

-0- 
 
 



Plantaardig zomer 2015 20 

De ene struik is de andere niet 
 

In het vorige (lente) nummer van Plantaardig schreven we "De ene struik is de andere 

niet. Struiken die vallen onder de "sierbladstruiken" zijn bv. de esdoorn, de bruine 

hazelaar, de abeel en de vlier. Hoe en wanneer deze struiken gesnoeid  

moeten worden komt in komend nummer Plantaardig aan de orde. 

 

En als je iets belooft dan moet je het ook doen. Dus bij deze: 

 

Wat zijn eigenlijk sierbladstruiken?  

Onder sierbladstruiken worden de 

bladverliezende struiken verstaan die hun 

sierwaarde te danken hebben aan hun 

bladeren. Het doel van het snoeien van deze 

groep struiken is dan ook  om veel en mooie 

bladeren aan de plant te laten komen.  

Er zijn ook sierbladstruiken die in mindere 

mate een sierwaarde hebben (zoals de 

dwergmispel, Japanse hazelaar, de 

sierappel, de sneeuwbal of de Japanse berberis). Maar we houden het beperkt tot de 

'echte' sierbladstruiken zoals de 

- Acersoorten (esdoorn) 

- Populus alba (abeel) 

- Sambucussoorten )vlier) en de 

- Corylus maxima atropurpurea (bruine hazelaar) 

 

Wanneer snoeien? 

De 'echte' sierbladstruiken moeten in de winter worden gesnoeid. Een uitzondering (ja, 

het zal niet) is de bruine hazelaar. Deze kan medio juni nog een keer worden verjongd. 

 

Hoe snoeien? 

Allereerst de 'verjongingssnoei': 

- Bij deze snoei worden de twijgen tot op 3 à 5 ogen ingekort. Hierdoor komen er 

jonge en sterke scheuten die fraaie bladeren zullen krijgen. 

Daarna de'vormsnoei':  

- Bij deze snoei worden alle takken op verschillende hoogten ingekort. Hiermee 

wordt bereikt dat de plant niet alleen een fraaie vorm krijgt, maar de plant 

krijgt ook 'loten' met fraaie bladeren. 

Tot slot de het 'uitdunnen': 

- Bij het uitdunnen worden takken verwijderd die te dicht op elkaar groeien. 

Hierdoor krijgt de struik weer volop licht wat de groei van de mooi gekleurde 

bladeren weer bevordert. 

 

-0- 
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Snoeikalender 
 

Ook altijd weer in de war, zo van wanneer moet er wat gesnoeid worden?  

Misschien is dit overzicht een makkelijk hulpmiddeltje. 

 

Januari 

 

Februari 

 

Maart 

Appel 

Druif 

Leilinde 

Dakplataan 

 

Appel 

Blauwe regen 

Leilinde 

Dakplataan 

Bolacacia 

Lavendel 

Vlinderstruik 

Hortensia 

Clematis 

Stamroos 

 

April 

 

Mei 

 

Juni 

Forsythia 

Lavendel 

Clematis 

Forsythia Buxus 

Beukenhaag 

Liguster 

 

Juli 

 

Augustus 

 

September 

Lavendel 

Beukenhaag 

Liguster 

Taxus 

 

 

Blauwe regen 

Lavendel 

Beukehaag 

Liguster 

Hulst 

Taxus 

Liguster 

Taxus 

 

 

 

Oktober 

 

November 

 

December 

Gelukkig, 

deze maand niets te 

snoeien 

Acer 

Dakplataan 

Druif 

Leilinde 

Dakplataan 
 

 

Gebruik de gesnoeide takken eens  

om een takkenril te maken. Vogeltjes  

zoals musjes, roodborstjes of  

winterkoninkjes vinden het geweldig.  

Voor hen is het een prachtig plekje  

om te nestelen en te schuilen. 
 

Of verwen jezelf en vlecht eens een mandje.  

Takken van bijvoorbeeld een hazelaar  

schijnen hier erg geschikt voor te zijn. 
 

 

 

-0- 
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De schijf van vijf  

(de voedingsschijf van vijf)  

is een model dat al in 1953 

ontwikkeld is door het 

voorlichtingsbureau voor de 

voeding en sindsdien enkele 

malen is geactualiseerd vanwege 

'voortschrijdend inzicht' 

Komkommer 
 

Komkommer is een groente en is één van de meest  

populaire groenten in Nederland. 

 

Groente is goed voor de 

gezondheid en verlaagt het 

risico op chronische ziekten. 

Komkommer bevat veel vezels 

en voedingsstoffen en weinig 

calorieën. Veel groente en 

fruit eten verlaagt het risico 

op chronische ziekten, zoals 

hart- en vaatziekten en 

bepaalde vormen van kanker.  

 

Komkommers groeien in de 

Nederlandse kassen of komen 

uit Zuid-Europese landen.  

 

Maar de aller lekkerste en 

gezondste komkommers 

komen uit onze eigen tuin!! 

 

Komkommers kan je hooguit 2 weken bewaren op een koele plaats, maar niet in de 

koelkast of diepvries. Komkommers worden 'snotterig' van te lage temperaturen. Het 

verpakken van komkommer in folie voorkomt uitdroging.  

 

Meestal eten we komkommer rauw, maar een komkommer kan ook gestoofd, gebakken of 

gekookt worden. Kook komkommer niet langer dan 10 minuten.  

 

 
 

De Schijf van Vijf geeft adviezen die gebaseerd 

zijn op leeftijd en geslacht. Volwassenen worden 

geadviseerd om minimaal 200 gram groente per 

dag te eten.  Dit komt ongeveer overeen met 4 

opscheplepels. 

 

 

 

 

 -  Veel meer informatie op www.voedingscentrum.nl - 

 

-0- 



Plantaardig zomer 2015 23 

Barbecue 
 

Het is weer bbg weer! Hieronder wat wetenswaardigheden over  

barbecueën die wij voor u verzamelden. (informatie is  

ondermeer afkomstig van Milieu Centraal) 

 

    Milieugevolgen van de barbecue 

Barbecueën levert, ongeacht de brandstof, altijd broeikasgassen op. Grillen in de 

buitenlucht draagt daardoor bij aan klimaatverandering. Houtskool veroorzaakt bij 

verbranding ook schadelijke stoffen. De milieugevolgen zijn vooral afhankelijk van het 

gebruik, daarom valt niet te zeggen welke de minste milieubelasting oplevert. 

Tijdens vleesbereiding op een barbecue komen vet- en vleessappen in de hete vlammen 

terecht. De rook die hierbij ontstaat is giftig.  
 

Barbecue op houtskool 

Houtskool levert voornamelijk CO2-uitstoot op tijdens het gebruik. U kunt houtskool en 

briketten kopen afkomstig uit een duurzaam beheerd bos; dan is de uitstoot afgevangen 

door nieuwe bosaanplant. Er is in Nederland één leverancier van FSC-houtskool. Dit 

betekent overigens niet dat alle andere houtskool niet duurzaam is. 
 

Rook en fijn stof 

Bij het barbecueën op houtskool komen ook gevaarlijke stoffen, waaronder fijn stof 

vrij, vooral het eerste half uur. Rook met deze stoffen kan gezondheidsklachten 

veroorzaken, vooral bij mensen met ademhalingsproblemen. De rookontwikkeling kan 

bovendien overlast veroorzaken. 

 

Houtskool en briketten 

Barbecueën op houtskool of briketten vergt aandacht en geduld. Gebruik het liefst 

bruine aanmaakblokjes om de barbecue aan te steken. Die zijn gemaakt van 

milieuvriendelijker materiaal: naaldhout en paraffine, of plantaardige oliën. Witte 

aanmaakblokjes zijn van petroleum. 

Volgens verkopers van barbecues is voor een barbecue van vier personen zo’n 2,5 kilo 

houtskool of een kilo briketten nodig. Het afval dat u daar van overhoudt (as), mag niet 

in de GFT-bak omdat as het composteerproces verstoort. Het kan gewoon bij het 

restafval. In kleine beetjes kunt u het as van houtskool op een composthoop gooien, of 

gebruiken als mest in uw tuin. 
 

Kokosbriketten 

Er zijn ook briketten gemaakt van kokosnootschalen. Zulke kokosbriketten verbranden 

op een hogere temperatuur, waardoor de verbranding beter verloopt en er 

minder schadelijke stoffen vrijkomen (vluchtige organische stoffen). Een ander 

milieuvoordeel is dat kokosbriketten grondstoffen besparen. Ze zijn namelijk gemaakt 

van afval (kokosnootschalen). Bovendien heeft u er minder van nodig, want 

kokosbriketten branden langer dan houtskool. 
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Op gewoon hout stoken 

Barbecueën op gewoon hout, is niet aan te raden: dat is minder efficiënt en levert meer 

rookoverlast op. 

 

Wegwerpbarbecue 

Voor een picknick, op het strand of de camping kan een wegwerpbarbecue handig zijn. 

Als u dat een keer per jaar doet, is een wegwerpbarbecue waarschijnlijk niet nadeliger 

dan een gewone barbecue. 
 

Gezondheid veiligheid en overlast 

De rook van de barbecue kan schadelijke stoffen bevatten. Vooral mensen met 

luchtwegaandoeningen kunnen hier last van hebben. In sommige gevallen kunnen de 

stoffen een astma-aanval veroorzaken. 

Sluit ramen en deuren als u (of uw buur) gaat barbecueën. Dat voorkomt vervuiling van 

de lucht in huis. U kunt de overlast voor de buren beperken door rekening te houden met 

de windrichting. 

 
Voedselveiligheid 

Als u bij warm weer gaat barbecueën, dan bestaat het gevaar van voedselvergiftiging, 

vooral vanwege het vlees. Bewaar het eten daarom zo lang mogelijk gekoeld. Zorg ook 

dat vlees goed gaar wordt op de barbecue. Laat het echter niet verbranden. Zwart 

gebrand eten bevat stoffen die kanker kunnen veroorzaken. 

Pas ook op voor ‘kruisbesmetting’: die ontstaat wanneer rauw vlees dat besmet is met 

bacteriën, in aanraking komt met groenten en salades die onverhit worden gegeten. 
 

Brandwonden 

Barbecues worden verraderlijk heet. Eerstehulpposten ontvangen jaarlijks veel mensen 

met brandwonden van de barbecue. Let daarom altijd op de veiligheid. Plaats de 

barbecue op een stevige en vlakke ondergrond. Gebruik geen vloeistoffen om een 

houtskoolbarbecue aan te steken. Gebruik vuurvaste handschoenen en draag een 

beschermend schort. Houdt een tuinslang of een emmer met water 'stand-by'. 

En ten slotte: ruim de as pas op als de barbecue helemaal is afgekoeld. 

  

Waar komt het woord barbecueën vandaan? 

De één beweert dat het oorspronkelijk van Cubaanse indianen afkomstig is. Het zou een 

verbastering zijn van baracbicu wat zoiets betekent als heilig vuur. Anderen weten te 

vertellen dat het typisch Frans is en weer anderen vertellen dat het woord afkomstig is 

van indianen uit Haïti. Maar de leukste uitleg is wel dat in het verre verleden zwijnen 

aan het spit werden geroosterd. Als het zwijn dan aan het spit werd geregen werd de 

uitdrukking "erin bij de baard en eruit bij de staart" gebruikt. Vertaald in het Frans: 

Barbe-et-queue. 
 

Het aansteken en gebruik van een BBQ wil nog wel eens hinderlijke rook en reuk 

veroorzaken voor de (tuin)buren. Daarom is op ons tuincomplex de afspraak:  

na 17.00 uur pas beginnen! 
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Gemiddeld over de afgelopen 

maanden: 
 

35 pageviews per dag, 146 unieke 

users per maand en 19 unieke 

users per dag 

 

Nu we het toch over BBQ hebben,  

dan ook nog maar even de historie van de Hamburger! 
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Onze website       www.vtvmariahoeve.nl 
 

 

Ongemerkt gaat er heel wat vrije tijd in onze website zitten om deze actueel te houden. 

We maken het ons misschien extra lastig omdat we een pagina "Nieuws" hebben die in 

het algemeen meerdere malen per week wordt geactualiseerd. Dus geen site waar- 

van je denkt: "ik heb het na één keer allemaal wel gezien". Gelukkig hebben we ons 

tuinlid Bart Fennema die de technische kant voor zijn rekening neemt en ervoor  

zorgt dat de site perfect draait en geregeld een 'back-up' ondergaat om ervoor  

te zorgen dat in onvoorziene situaties niet alle gegevens verloren raken.  

 

Gelukkig blijkt dat alle energie en vrije tijd die in de site wordt gestoken niet voor niets 

is. Uit de reacties blijkt dat er heel wat van onze enthousiaste leden onze site 

bezoeken. Ook ontvangt het bestuur via info@vtvmariahoeve.nl heel wat mailtjes. Maar 

ook externe partijen blijken onze site te vinden. Zo meldden bv. nieuwe adverteerders 

zich spontaan aan. 

 

Sinds begin 2013, toen we met de 

nieuwe site begonnen, hebben we zo'n 

29.000 bezoekers gehad.                                        
                                                      

                                                      -0- 

 

De Hamburger 

De hamburger is genoemd naar de 

Duitse stad Hamburg. Het principe 

van deze 'platte gehaktbal' werd 

meegenomen uit Duitsland naar de 

VS door immigranten in de 19e eeuw. 

Rond 1880 werd het gerecht, 

plaatselijk, bekend onder de naam 

Hamburg Steak, later Hamburger 

steak en Hamburger. Het broodje 

werd in 1912 toegevoegd, waardoor 

het gerecht snel aan populariteit 

won. In de dertiger jaren was het de 

meest populaire snack in de VS en 

dat is het ook gebleven. 
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Watertuinieren 
 

 

Op 3 maart hield het Haags Milieucentrum (HMC) een voorlichtingsavond  

over "Watertuinieren". Udo Teunis van ons bestuur en de redactie  

waren erbij aanwezig. De redactie maakte onderstaande  

samenvatting van deze boeiende avond.  
 

 

"Watertuinieren is het aantrekkelijker maken van de waterkant en tegelijk het 

bevorderen van de ecologische kwaliteit van het water. Het Hoogheemraadschap van 

Delfland en de gemeente Den Haag hebben geconstateerd dat er aan de waterkwaliteit 

nog wel het één en ander schort. Watertuinen kunnen een duwtje in de goede richting 

betekenen en zijn in elk geval mooi om te zien. Het Haags Milieucentrum (HMC) wil 

buurtbewoners en (buurt)organisaties motiveren om van een openbare waterkant een 

groen pareltje in hun wijk te maken", zo omschrijft het HMC het fenomeen van 

Watertuinieren. 
 

Geert van Poelgeest van het HMC vertelt: 
 

Inleiding 

- Van oudsher hebben Waterschappen zich bezig gehouden met het beheersen van het 

waterpeil en in veel mindere mate met de kwaliteit van het water en de oevers. 

- Zelfs toen er Europese richtlijnen kwamen en er EU-subsidies vrijkwamen om de 

waterkwaliteit te verbeteren hebben enkele waterschappen zich passief opgesteld 

en hebben geen gebruik gemaakt van de subsidies. Er moet nu een inhaalslag worden 

uitgevoerd. 

- Aan de hand van diverse slides liet Geert zien hoe bijzonder slecht het met de 

waterkwaliteit in de Haagse regio is gesteld. 
 

Het maken van "pareltjes" in de wijk 

Het streven is om op 5 plekken in Den Haag het watertuinieren door bewoners  te 

starten en deze plekken ook te blijven beheren middels 

- meer water- en oeverplanten 

- het realiseren van "waterbommen" (stuk grond met zaden om in/langs het water uit 

te zetten) 

- het gebruik van eigen planten. Niet uit tuincentra. 

- "Regel van 100". Wat inhoudt dat als er op een plek 100 of meer van hetzelfde soort 

geschikte planten voorkomen, een aantal na toestemming te gaan gebruiken voor een 

watertuin. 

- boven- en onderwaterplanten. 

- geldt voor gemeentelijke oevers, dus niet voor privé oevers. 
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Het bestuur van onze vereniging heeft 

inmiddels de initiatieven van het HMC 

omarmd en gaat kijken wat wij als 

vereniging op termijn kunnen doen op 

het gebied van "Watertuinieren" 

de gemeente moet ja of nee zeggen of de aangegeven plek OK is voor zo'n project. 

- wat betreft de omvang van een watertuinproject moet gedacht worden aan enkele 

meters. Dit is beheersbaar.  

- het HMC gaat met de gemeente en het Waterschap afspraken maken over 

onderhoud en baggeren van deze 

watertuinen. Dit om te voorkomen 

dat een project wordt 

"weggebaggerd" of "weggemaaid". 
 

Vervolg 

Aan de aanwezigen (ca. 25) is 

gevraagd of zij een plek weten die 

geschikt zou zijn voor een watertuin 

project. Diverse aanwezigen hadden 

zo'n plek in gedachten en hebben dit 

nader toegelicht. 

 

- Het complex van 

Volkstuindersvereniging 

"Mariahoeve" heeft de redacteur 

aangewezen als mogelijk geschikte 

plek voor de toekomst. Met de toelichting dat dit pas zou kunnen als de Schenk weer 

een gezonde ecologische verbindingszone is en de sloten op en rondom het complex 

zijn gebaggerd en er weer leven in het water zit. (Geert van Poelgeest merkt op dat 

volkstuincomplexen ideale plekken zijn om 'waterpareltjes' te realiseren.) 

- Aan de aanwezigen is een formulier uitgereikt met het verzoek deze in te vullen en 

samen met één of meerdere foto's van de plek naar Geert toe te sturen. 

- Hierna gaat Geert met alle verkregen informatie in overleg met de gemeente en het 

Waterschap. De (potentiële) deelnemers worden hierna middels mail op de hoogte 

gehouden. 

 

 

 

- De deelnemers zullen door het 

HMC t.z.t. in de gelegenheid 

worden gesteld om een cursus te 

volgen voor het watertuinieren. 
 

 

 

 

-0- 
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Fruit of groente? 

 

In het algemeen wordt onder fruit verstaan: 

"Alle suikerhoudende en eetbare vruchten 

die rauw gegeten kunnen worden".  

En groente zijn dan alle andere delen van een 

plant die eetbaar zijn. Maar komkommer en 

tomaat worden weer gezien als 

groenten................ 

Hoe leg je het je kinderen uit! 
 

Aardbeienplantjes 
 

Er worden heel wat groenten en fruit verbouwd op onze  

volkstuinen. Het telen van aardbeien behoort tot  

de favorieten. Hieronder wat tips. 

 

Eind juli / begin augustus is de beste tijd om aardbeienplanten te gaan poten. Heb je al 

een "aardbeienveldje", dan is het goed om geregeld een deel te vervangen door nieuwe 

plantjes.  

 

Een aardbeienveldje vraagt om een zonnige plak en een flinke hoeveelheid goede  

compost. Aardbeienplantjes zijn gek op mest, vooral als deze rijk is aan kalium. Er is 

speciale mest voor aardbeienplantjes in de handel. 

 

 

Pak het niet te kleinschalig aan maar 

poot gerust zo'n twintig plantjes in een 

keer. Houd daarbij een afstand aan van 

zo'n 60 cm. tussen de rijen en zo'n 25 

cm. tussen de plantjes onderling. 

 

 

 

Zodra de plantjes gaan groeien en de eerste bloemetjes zichtbaar 

worden dan gaat het goed. Maar schroom niet om die eerste 

bloemetjes weg te knippen om de plant de gelegenheid te geven 

zich nóg beter te ontwikkelen.  

 

 

Om te voorkomen dat de aardbeien op de grond door vocht gaan verrotten kan je een 

bedje van stro op de grond spreiden, waarop de aardbeien heerlijk droog kunnen luieren 

totdat ze helemaal 'hapklaar' zijn. 

 

-0- 
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vtv Mariahoeve in de media  
 

Al surfend op het internet kwamen we onderstaand bericht tegen op 

www.denhaagdirect.nl. Hoe deze happening bij onze vereniging  

verliep leest u op de volgende pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkstuinvereniging Mariahoeve in Den 
Haag ontvangt een Gulden Klinker 

 Igor Tschernizkiwoensdag 8 april 2015 

 
Bron: DenHaag.nl 

De volkstuindersvereniging Mariahoeve in Den Haag krijgt op 10 april 2015 een Gulden Klinker 

overhandigd. Dit ontvangt de vereniging voor haar goede bijdrage aan beleving van groen in 

de wijk. De prijs is bedoeld voor Hagenaars die samen actie ondernemen om hun omgeving 

veiliger, schoner of prettige te maken.  

Positieve bijdrage 

De leden van de volkstuinvereniging houden workshops over tuinieren en het tuinpark is elke 

dag toegankelijk voor bezoekers. De leden geven meer bekendheid aan het ‘natuurlijk 

tuinieren’, waarbij ruimte voor natuur centraal staat. 

Convenant Water 

Tevens ondertekenen de volkstuinvereniging Mariahoeve en gemeente Den Haag samen het 

Convenant Water. Hierin staat dat de vereniging helpt met het schoonhouden van de sloten 

rondom de volkstuinen. 

Gulden Klinker 

Lilianne Blankwaard, stadsdeeldirecteur Haagse Hout, zal op 10 april de Gulden Klinker 

overhandigen. De klinker wordt vervolgens in de bestrating bij het volkstuincomplex gelegd. 

Daarnaast krijgt de vereniging ook een waardebon van 1.000 euro overhandigd. Dit geld kan 

besteed worden aan nieuwe gereedschap en verbetering van de omgeving.  
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Terugblik instrating De Gulden Klinker 
 

Vrijdagmiddag 10 april 2015 was het zover. De Gulden Klinker 

waarvoor onze vereniging eerder werd genomineerd  

werd deze dag "ingestraat". 

 

Stadsdeeldirecteur Haagse Hout mevrouw Lilianne Blankwaard kwam in gezelschap van 

een heerlijk zonnetje ons verblijden met de Gulden Klinker en een cheque van duizend 

euro, verdiend door de groep Natuurlijk Tuinieren.  

 

Na een welkomstwoord door Ed Split 

en het aanbieden van een bloemetje 

aan mevrouw Blankwaard vertelde Ed 

de ruim vijftig aanwezigen waarom 

onze vereniging de klinker heeft 

ontvangen en waarvoor de cheque 

gebruikt gaat worden; o.a. een 

bijenhotel, een egelhuis en het 

aanleggen van een openbare 

plukkruidentuin voor zowel leden als 

buurtbewoners.  

 

 

In haar speech sprak mevrouw Blankwaard 

haar waardering uit voor het vele werk dat 

de afgelopen jaren is verricht om het 

tuinpark een betere en een 

natuurvriendelijke uitstraling te geven.  
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"Convenant water" 

 

Tevens werd er een convenant 

ondertekend tussen de 

vereniging en de gemeente met 

de verplichting dat onze leden 

de sloten op ons complex 

vrijhouden van zwerf- en 

bladafval. 

 

Na deze plichtplegingen ging het richting de aan te 

leggen plukkruidentuin alwaar mevrouw Blankwaard op 

de hoogte werd gebracht van de stand van zaken. 

 

 

 

Hierna kon men in het Tuinpaviljoen genieten van een 

voortreffelijk buffet verzorgd door onze tuinleden 

Jean en Doreen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het terras van het Tuinpaviljoen 

werden de aanwezigen aangenaam 

verrast door vlammend viool- en 

gitaarspel door onze leden Nathalie en 

Nick en waar het nog enkele uurtjes 

goed vertoeven was. 

 

-0- 
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Vooruitziende blik? 
 

In het lentenummer van Plantaardig schreven we over de zorgen van de bouw-  

en tuincontrolecommissies "Tijdens deze werkzaamheden bleek dat  

enkele bomen wankel stonden doordat de wortels niet erg  

diep in de (zachte) veengrond verankerd zaten". 

 

Het lijkt erop dat deze commissies een vooruitziende blik hadden. Nadat het artikel was 

geschreven ging er niet veel later een flinke boom op het Kraaienpad door harde wind 

tegen de vlakte. 

 

Op de linker foto is goed te zien wat de commissies bedoelden: behoorlijk wat wortels 

maar allemaal zeer oppervlakkig en dus niet diep in de grond verankerd. 

 

- Konden we maar door de grond heen kijken! - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig is niemand onder de boom terecht 

gekomen en heeft de neervallende boom, zo 

op het eerste oog, niet al teveel schade 

aangericht. 

 

 

 

 

-0- 
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NOTULEN 

Algemene Ledenvergadering 18 april 2015 

 

 
1. Opening 

Anneke Stam, in de functie van 2e voorzitter, heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2. Appèl 

33 Leden zijn aanwezig, 3 machtigingen zijn afgegeven en van 3 leden is een bericht van 

verhindering ontvangen. 

 

3. Benoeming 1e voorzitter  

Bij acclamatie wordt Udo Teunis door de vergadering benoemd tot 1e voorzitter. 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Udo dankt de vergadering voor het vertrouwen en zit vervolgens de vergadering voor. 

- Udo meldt dat Bert Blom bereid is gevonden de notulen op te maken, waarvoor dank. 

- Agendapunt 15 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt het voorstel tot 

wijziging van het bouwreglement. Dit voorstel wordt ter vergadering uitgereikt. 

- Udo vertelt erg blij te zijn met de uitreiking van de Gulden Klinker en het afgesloten 

convenant met de gemeente over het beheer van de sloten. Hij vraagt aan Ed Split 

hierover iets meer te vertellen. 

- Ed vertelt samenvattend dat de Gulden Klinker aan onze vereniging is uitgereikt 

vanwege onze bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Als voorbeeld noemt Ed de 

plukkruidentuin die niet alleen voor de leden is bestemd maar ook voor 

buurtbewoners. Wat betreft het convenant water is de afspraak gemaakt met de 

gemeente dat onze vereniging en  ook de leden, zoals we eigenlijk al deden, de sloten 

en oevers vrij houden van zwerfvuil en kroos. Tevens hebben we de toezegging dat 

de sloten op en rondom ons complex worden gebaggerd. 

Adriana Oele vraagt of iedere vorm van kroos moet worden verwijderd, omdat kroos ook 

een bepaalde natuurwaarde heeft. Ed antwoordt dat alleen als een sloot geheel dreigt 

dicht te raken met kroos, dit moet worden verwijderd.  

 

5. Vaststellen notulen 11 oktober 2014 

Mijnhart Johannes merkt op dat m.b.t. punt 8 (voorstel aanpassingen Huishoudelijk 

reglement) in feite de aanpassingen van het Tuinreglement worden bedoeld en dat m.b.t. 

punt 13 (verhoging leeftijdsgrens werkbeurten) de heer Pieters niet expliciet vertelde 

dat niet alle maatschappijen in hun polisvoorwaarden geen leeftijdsgrens meer 

aanhouden. 

Udo meldt vanuit het bestuur dat de notulen 3, blz. 5, het besluit van de vergadering 

niet volledig weergeven. Besloten is dat de leeftijdsgrens van 70 jaar blijft gelden voor 

wie al 70 of ouder was op het moment van het besluit, en niet meer geldt voor wie 70 

wordt na het besluit. Omdat er geen schriftelijk voorstel voorlag stelt het bestuur voor 



Plantaardig zomer 2015 34 

aan de najaarsvergadering een schriftelijk voorstel voor te leggen; het besluit geldt pas 

na goedkeuring hiervan. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter dankt voor de toelichtingen en dankt de notulist voor het notuleren, 

waarmee de notulen zijn vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag secretariaat over 2014 

Vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen, waarmee het jaarverslag is 

vastgesteld. 

 

7. Jaarstukken penningmeester over 2014 

Na een toelichting van Henk Staal  op de jaarcijfers attendeert vanuit de vergadering 

Sigmar van der Vlis erop dat m.b.t. het financieel overzicht van de winkel het juister is 

om de baten en lasten te splitsen naar totale baten en totale lasten. De 

exploitatierekening van de winkel dient op zelfde manier te zijn opgesteld als die van de 

vereniging. 

Mijnhart Johannes vraagt of de gebruikelijke vragen vooraf over de financiële cijfers 

niet alleen schriftelijk maar ook per mail kunnen worden gesteld. De voorzitter 

antwoordt dat vragen per mail gelijk worden gesteld aan schriftelijke vragen. Van twee 

leden zijn schriftelijke vragen ontvangen. Deze zijn door het bestuur beantwoord. 

 

8 Verslag Commissie van Onderzoek 2014 

Namens de Commissie van Onderzoek leest An Stoks een verklaring voor waarmee de 

commissie adviseert de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het afgelopen jaar.  De voorzitter 

bedankt de commissie voor hun uitstekende werk. 

Mijnhart Johannes attendeert erop dat de commissie van onderzoek niet alleen het 

financiële beleid maar ook het beleid van het bestuur behoort de toetsen. En dit laatste 

ontbreekt.   

- De voorzitter bedankt Mijnhart voor zijn juiste opmerking en antwoordt dat dit 

binnen het bestuur zeker zal worden opgepakt.  

De voorzitter stelt daarop voor de penningmeester decharge te verlenen met de 

kanttekeningen  dat ten eerste de cijferopstelling van de exploitatierekening van de 

tuinwinkel in volgende jaren aanpassing behoeft en ten tweede dat het bestuur de rol 

van de Commissie van Onderzoek nader zal overwegen. De vergadering stemt in met dit 

voorstel. 

 

9 Verkiezing 1e penningmeester 

Pascal Schuit wordt bij acclamatie gekozen tot 1e penningmeester. 

 

10 Benoeming leden Commissie van Onderzoek  

Bij acclamatie worden An Stoks en Bram Franken door de vergadering herkozen tot de 

leden van de Commissie van Onderzoek. 
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11 Jaarverslagen commissies 

De verslagen zijn opgenomen in het jaarverslag van het secretariaat, en daarmee 

behandeld bij agendapunt 6. 

 

12 Besluitvorming berekening waterkosten. 

De voorzitter licht toe dat het bestuur om twee redenen voorstelt de waterkosten 

anders te verrekenen: dit is rechtvaardiger (door het berekenen van een vaste voet 

betalen ook de leden mee die geen water gebruiken, maar wel een aansluiting hebben) en 

het effect van een extreem hoog verbruik is minder. Kanttekening is wel dat leden met 

een laag waterverbruik iets meer gaan betalen. De overwegingen zijn uitgewerkt in een 

schriftelijk voorstel dat ter vergadering wordt uitgereikt. Dit is als bijlage  

onlosmakelijk met deze notulen verbonden. 

Een aantal technische vragen over de voorgestelde wijze van verrekening worden 

beantwoord. 

Na de nodige discussie en uitleg komt ook het begrip 'waterverlies' aan de orde. Henk 

Staal legt uit dat dit bestaat uit het verschil tussen wat wordt gemeten op de 

hoofdmeter van Dunea en op de 81 individuele watermeters. Dit verschil kan niet met de 

leden worden verrekend; daarom wordt het 'waterverlies' in de huur verrekend. Dit 

bedrag van ong. € 5,00 per jaar wordt straks door de nieuwe berekening iets lager 

(alleen variabele kosten verrekend). 

Het voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

13 Machtiging aan het bestuur tot opzegging lidmaatschap van een lid. 

Door het bestuur wordt een uitleg gegeven wat de redenen zijn tot het voorstel.  

Nadat Mijnhart Johannes nog een laatste check vraagt bij het bestuur of de gehele 

procedure juist is verlopen wordt door de vergadering aangegeven dat er geen behoefte 

is aan een hoofdelijke stemming en dat het bestuur hiermee gemachtigd is de opzegging 

in gang te zetten. 

 

14 Stand van zaken Natuurlijk Tuinieren door Ed Split. 

Ed verwijst naar de laatste Plantaardig waarin al heel wat informatie over de stand van 

zaken Natuurlijk Tuinieren te lezen is. De bloemenweide, de openbare plukkruidentuin en 

de herinrichting achter de Jeu de Boules baan zijn zo enkele voorbeelden. Vol trots 

wordt de oorkonde bij de 'gulden klinker' ter waarde van € 1.000,- getoond. 

De voorzitter bedankt alle leden van Natuurlijk Tuinieren die zich zo fantastisch 

hebben ingezet om dit resultaat te bereiken, hetgeen met een applaus vanuit de 

vergadering wordt ondersteund. 

 

15 Voorstel tot wijziging van het bouwreglement 

Sigmar van der Vlis heeft aan het bestuur voorgesteld om het bouwreglement aan te 

passen om het plaatsen van een hoge (inloopbare) tunnelkas mogelijk te maken. Het 

bestuur neemt dit voorstel over en legt het aan de vergadering voor. Het schriftelijk 

voorstel wordt ter vergadering uitgereikt en is als bijlage bij de notulen gevoegd. 

De voorzitter vraagt aan Sigmar van der Vlis, die het voorstel heeft ingediend, om een 

toelichting. Sigmar vertelt dat er behoefte is aan een zgn. inloop tunnelkas. Dat is geen 
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traditionele glazen kas maar een tunnelkas van folie waarin je rechtop kunt lopen en die 

eenvoudig is op te zetten en te verwijderen. 

De voorzitter verklaart het een goed voorstel te vinden, maar merkt tevens op dat het 

bestuur wil voorkomen dat er sprake is van zelf geknutselde exemplaren waarbij de 

veiligheid niet is gewaarborgd. Het bestuur stelt voor om alleen fabrieksmatig 

geproduceerde en met garantie geleverde exemplaren toe te staan en dit eerst aan het 

bestuur te melden.  

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of zo'n tunnelkas tijdens het winterseizoen mag 

blijven staan en of een dergelijke tunnelkas tegen de erfscheiding mag staan. De 

voorzitter antwoordt dat een dergelijke tunnelkas tijdens het winterseizoen verwijderd 

moet zijn en dat er een afstand van 1 meter uit de erfgrens moet worden aangehouden. 

Voor dit voorstel is door de vergadering gestemd met als resultaat: 2 stemmen tegen en 

1 onthouding waarmee het voorstel is goedgekeurd. 

 

16 Voortgang instelling commissie aanpassingen Huishoudelijk Reglement. 

De voorzitter geeft als toelichting dat hij als lid in de vorige vergadering de vraag 

heeft voorgelegd of we eens kunnen onderzoeken of het huishoudelijk reglement 

optimaal is. Het is op onderdelen erg gedetailleerd, en veel regels roepen veel 

'grensgevallen' op. Hij stelt dat regels nodig zijn, maar vraagt zich tevens af of deze 

regels allemaal zo gedetailleerd moeten zijn.  

Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt. Mijnhart: nog niet zolang geleden 

alles is herschreven en waarom moet alles weer overhoop  worden gehaald ? Rob van der 

Vlis: alles in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen waarmee je rekening moet 

houden. 

De voorzitter vraagt de vergadering of  

a) er behoefte is aan een dergelijke commissie. De vergadering ziet geen bezwaar. 

b) wie er deel wil gaan uitmaken van deze commissie. 

De volgende 7 leden geven te kennen deel te willen gaan uitmaken van deze commissie: 

Mitzy Meijs, Rob van de Vlis, Sigmar van der Vlis, Pop Lysen, An Stoks, Marjoke van der 

Esch, Mijnhart Johannes en vanuit het bestuur Udo Teunis. 

 

17 Rondvraag 

- Bert Blom: er wordt veel tijd en energie gestoken om het verenigingsblad Plantaardig 

te maken. Aegon drukt het blad gratis voor ons. Alleen de verspreiding van het blad 

is lastig. Dat het blad niet meer naar de leden per post wordt verstuurd is vanwege 

de (hoge) portokosten begrijpelijk, maar niet iedereen wil het blad alleen maar 

digitaal ontvangen en ook niet iedereen is in de gelegenheid om tijdens de 

openingsuren van de kantine het blad op te halen. Er zijn verenigingen waar ieder lid 

een brievenbus op zijn tuin heeft en er zijn verenigingen die een soort kast hebben 

staan waaruit de leden te allen tijde hun post kunnen ophalen. Is iets dergelijks geen 

oplossing voor onze vereniging? An Stoks vult aan dat buiten ons complex een 

bibliotheek staat waaruit buurtbewoners een boek kunnen halen. Zoiets kan bij ons 

toch ook? 

De voorzitter antwoordt dat deze suggesties binnen het bestuur zullen worden 

besproken. 
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- Piet van Steijn: binnen onze vereniging zijn er diverse leden die schilderijen maken. 

Is het geen goed idee om dergelijke schilderijen in onze kantine te exposeren? 

De voorzitter verklaart dit een goed idee te vinden en stelt voor om dit verder uit te 

werken. 

- Ben Sigar: Ben merkt op het zorgelijk te vinden dat de taken van de Commissie van 

Onderzoek op het gebied van bestuursbeleid en financiën niet goed zijn geregeld. 

De voorzitter benadrukt dat de Statuten inderdaad een uitgebreidere taak toekent aan 

de commissie dan alleen een Kascontrolecommissie. Hij herhaalt dat dit onderwerp 

binnen het bestuur zal worden opgepakt. 

- An Stoks: de verstaanbaarheid van sprekers is erg slecht. Kan er in het vervolg geen 

microfoon worden ingezet? 

Voorzitter antwoordt dit onderwerp te zullen meenemen. 

- Sylvia Meershoek: is het mogelijk voor mensen die op zaterdag moeten werken een 

jaarplanning te maken wanneer er ledenvergaderingen zijn? 

Voorzitter: dat moet geen probleem zijn. 

- Marjoke van der Esch: Op het publicatiebord hangt een overzicht met werkbeurten. 

Maar een aantal leden doet geen werkbeurten maar daarvoor in de plaats 

kantinebeurten en die staan niet op die lijst. Het lijkt dan net alsof die leden niets 

voor de vereniging doen. 

Voorzitter: We zullen ervoor zorgen dat ook de kantinediensten worden vermeld. 

 

18 Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun positieve inbreng. 

 

 

Voorzitter                                                                  Notulist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
 

1. Voorstel andere verrekening waterkosten 

2. Voorstel tot wijziging van het bouwreglement 
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Bijlage 1 
Voorstel andere verrekening waterkosten 
 
Het bestuur stelt voor over te gaan op een andere manier om de jaarlijkse waterkosten te 
verrekenen. 
 
Tot nu toe wordt de waterprijs geheel variabel verrekend, d.w.z. de totale kosten van het 
waterverbruik worden gedeeld door het aantal kub (m3) verbruikt water om een kostprijs per 
m3 te bepalen; daarna wordt ieder lid het gebruikte aantal m3 tegen deze kostprijs in rekening 
gebracht. 
De totale kosten bestaan uit de prijs per m3 van Dunea, de vaste lasten van Dunea, het 
rioolrecht en de waterschapsbelasting. 
 
Dit systeem heeft twee nadelen: 

1. alle leden hebben een wateraansluiting en een rioolaansluiting, maar leden die geen 
water gebruiken betalen hier niet aan mee. 

2. door de variabele verrekening lopen de kosten bij hoog verbruik snel op. In het 
afgelopen jaar hebben twee leden door technische problemen een zeer hoog verbruik 
gehad. Zij zijn geconfronteerd geweest met een heel hoge waterrekening. 

 
Daar staat tegenover dat de variabele verrekening in het voordeel is van de kleine verbruiker. 
Variabele verrekening beloont dus zuinig gebruik van drinkwater. 
 
Het bestuur stelt als alternatief voor bij alle leden (inclusief de vereniging zelf) de vaste lasten 
apart in rekening te brengen, en daarbovenop alleen de kale m3-prijs van Dunea 
(vast/variabel). 
 
De vaste lasten per lid waren in 2014 € 14,30, de prijs per m3 € 1,12. 
 
Onderstaande tabel laat de gevolgen zien bij een geschat 'normaal' verbruik van 450 m3 en bij 
een 'hoog' verbruik van 600 m3, b.v. in een droge zomer. 
 
fictieve waterrekening bij verschillend verbruik i.g.v. geheel variabele verrekening (var.) 
bij totaal verbruik van 450 of 600 m3 of vast/variabele verrekening 
verbruik m3 2 5 6 8 20 

var. 600 m3 6,2 15,5 18,6 24,8 62 

var. 450 m3 7,4 18,5 22,2 29,6 74 

vast/variabel  16,5 19,9 21 23,9 36,7 
kostprijs geheel variabel (var.) bij 450 m3 = € 3,7 en 600m3 = € 3,1 
 
Deze schatting laat zien dat bij een normaal verbruik van 450 m3 bij een gebruik van 6 m3 of 
meer de vast/variabele verrekening goedkoper uitvalt; bij een hoger verbruik van 600 m3 is de 
vast/variabele berekening goedkoper vanaf een gebruik van 8 m3 of meer. Ook is zichtbaar 
dat bij een echt hoog gebruik (al dan niet als gevolg van een ongeluk of storing) de kosten bij 
geheel variabele verrekening snel oplopen. 
 



Plantaardig zomer 2015 39 

Met het oog op een rechtvaardiger verrekening van de vaste lasten en om het risico op 
'uitschieters' te voorkomen stelt het bestuur voor over te gaan op vast/variabele verrekening 
ingaande de verrekening van de waterkosten over het seizoen 2015. 
 
 
 
Bijlage 2 
Voorstel tot wijziging van het bouwreglement 
 
Tunnelkassen 
 
Artikel 9 

6. Een tunnelkas bestaat uit dragers en transparant kunststof folie. Dragers en folie 
dienen respectievelijk uit één materiaalsoort te bestaan. Een tunnelkas is voldoende 
verankerd in de ondergrond.  

7. Er zijn twee typen tunnelkassen toegestaan: 
A. een lage tunnelkas. Er mogen ten hoogste twee lage tunnelkassen worden geplaatst. De ten 
hoogste toelaatbare afmetingen zijn: 

5.totale lengte van beide tunnelkassen tezamen : 9,00 m.; 
5.hoogte: 0,80 m.; 
5.breedte: 1,20 m.. 

B. een hoge tunnelkas. Er mag ten hoogste één hoge tunnelkas worden geplaatst. Er mag 
alleen een in de handel verkrijgbare tunnelkas worden geplaatst waarop bij eerste aankoop 
fabrieksgarantie is gegeven. De hoge tunnelkas moet voldoende in de ondergrond zijn 
verankerd, gelet op de hoogte en de windgevoeligheid. De ten hoogste toelaatbare afmetingen 
zijn: 

5.lengte: 3,00 m.; 
5.hoogte: 2,00 m.; 
5.breedte: 2,00 m..  

7.Alvorens een hoge tunnelkas te plaatsen wordt de voorgenomen plaatsing gemeld aan 
het bestuur, met opgave van de specificaties en garantie. Het bestuur kan besluiten dat 
het plaatsen van de tunnelkas, gezien specificaties en garantie, niet is toegestaan. 

 
 
Artikel 10 
De volgende combinaties van een kweekkas, kweekbakken en tunnelkassen zijn toegestaan: 

19 1 kweekkas of hoge tunnelkas en 1 kweekbak, of 
20 1 kweekkas of hoge tunnelkas en 2 lage tunnelkassen, of 
21 1 kweekkas en 1 hoge tunnelkas, of 
22 1 kweekbak en 2 lage tunnelkassen. 

 
 

 
 

-0- 
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Twaalf op een rij 
 

 

Vol enthousiasme is de familie Dondorp begonnen met het in orde brengen van  

hun nieuwe tuin. Maar om even 6 kuub zand vanaf de stortplaats buiten  

het complex helemaal naar het einde van het Reigerspad  

te transporteren is een flinke klus! 

 

 

Maar de Dondorpjes hadden hun zaakjes goed voor elkaar. Een heel peloton familieleden 

stond in de starthouding om de berg zand 'aan te vallen'. Binnen de kortste keren was 

de klus geklaard.  

 

Degenen die denken dat 

het lopen met een goed 

gevulde kruiwagen zand 

een typische mannenzaak 

is, hebben het mooi mis.  

 

De aanwezige dames 

deden beslist niet voor 

de mannen onder! 

 

Oeps, 

het was nog zgn. nat 

zand ook, dus extra 

zwaar. 

 

 

 

Sammy Dondorp (links) hield algemeen toezicht 

en Jackoo (onder) was er gewoon bij voor de 

gezelligheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 
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Kort nieuws 
 

 

 

 

Donatie van Shell 

Zoals u elders in dit blad heeft kunnen lezen heeft onze vereniging wederom vanuit het 

Vrijwilligersfonds van Shell een donatie mogen ontvangen. Waarvoor onze enorme dank!! 

 

Meer geld en inspraak 

De komende vier jaar steekt de gemeente Den Haag structureel bijna vijf miljoen euro 

extra in het groen. Bewoners moeten veel meer dan tot nu toe over hun eigen wijk- en 

buurtgroen kunnen meebeslissen. De gemeente wil per stadsdeel een visie op het groen 

laten maken, waarbij de ideeën van bewoners, buurtclubs en groene verenigingen 

nadrukkelijk meegenomen worden. De eerste wijkvisies zijn momenteel in de maak in de 

stadsdelen Loosduinen en Haagse Hout. 

 

Het bleef nog lang gezellig onrustig in de wijk 

Dat Lilianne Blankwaard (Officieel Mw. Drs. CGCM Blankwaard-Rombouts) als Stadsdeel 

directeur zich voor onze wijk Mariahoeve met hart en ziel inzet en meeleeft is algemeen 

bekend. Zo bleek ook de middag van het instraten van de Gulden Klinker en het 

ondertekenen van het convenant. Nadat de ceremonie bij ons was geklaard, spoedde 

Lilianne zich een paar honderd meter verderop om aldaar weer een openingshandeling te 

verrichten van de nieuwe speelkooi aan het Isabellaland.  

 

Verbeterde gemalen 

Er blijken in Nederland nogal wat nieuwe gemalen te zijn geïnstalleerd met een hogere 

opbrengst. Nu blijken deze gemalen een onneembare hindernis te zijn voor vissen. 

Sterker nog, de vissen worden vermalen! Niet goed voor de natuur maar ook zielig. 

Gelukkig blijkt er een Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te zijn waaraan men zich 

moet houden. Er is dus nog hoop voor verbeterde gemalen waardoor goede vismigratie 

(de mogelijkheid van het ene naar het andere leefgebied te zwemmen) beter wordt. 

 

Den Haag heeft veel groen 

Niet alleen de wijk Mariahoeve, maar heel Den Haag heeft veel groen. En dat terwijl 

Den Haag voor maarliefst 16,8 miljoen m2 bestaat uit wegen, straten, pleinen, 

fietspaden en trottoirs. 

 

Biljartlaken 

Nadat eerder al het Kraaienpad aan de beurt is geweest, heeft nu het Mezenpad en een 

groot deel van het Ooievaarspad op ons tuincomplex een metamorfose ondergaan. In 

opdracht van de gemeente zijn de paden opnieuw bestraat. De vakmannen van Fa. 

Meeuwisse hebben er een biljartlaken van gemaakt, zo strak!  We zijn er erg blij mee! 
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Rustbankjes 

En het was alweer de gemeente die ervoor zorgde dat 

bij de  Jeu de Boules baan twee prachtige rustbankjes 

werden neergezet. Geweldig! 

 

Op de foto: "werk in uitvoering" 

 

 

 

 

Lichte paniek bij enkele leden 

Nadat enkele leden vernamen dat de vereniging een 

"Convenant Water" heeft afgesloten met de 

gemeente ontstond er bij hen een lichte paniek. De 

betreffende leden waren in de veronderstelling dat 

zij ineens heel veel extra werk moesten gaan 

verrichten om de sloten schoon te gaan houden. De 

gedachten van 'extra werk' is echter een 

misvatting. De verplichting om de sloten schoon te 

houden is er al lang. (Tuinreglement art. 6 lid 6: "de 

slootkant te onderhouden en de sloot schoon te 

houden").  

Met het ondertekenen van het convenant heeft dit 

werk echter een formele status gekregen en kunnen 

we ook rekenen op steun van de gemeente.   
 

Giften 

De vereniging heeft een frees en een prachtige werkbank gekregen van onze tuinleden 

Sient en Perikles. De werkbank (een stukje vakwerk van de vader van Sient) is zelfs 

voorzien van diverse laden om gereedschap op te bergen. Een welkome aanwinst voor in 

ons 'werkhok'.  Hartstikke bedankt gulle gevers! 
 

Heropening vogelasiel De Wulp 

Afgelopen maand heeft burgemeester Van Aartsen vogelasiel De Wulp heropend. En wat 

we van de buitenwacht hebben vernomen is dat de resultaten van de renovatie geweldig 

zijn! 
 

Riant uitzicht 

De heg die vanaf ons terras het uitzicht belemmerde naar de Jeu de Boules baan en 

omgeving is gekortwiekt. Wat een weids uitzicht! Het wordt daar steeds fraaier! 
 

De Heggenschaar-expert 

Een bezoek aan de website van onze nieuwe adverteerder www.heggenschaar-expert.nl 

is beslist aan te bevelen! Wat een assortiment! 

 

-0- 
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Tuintips 

 
 

 

 

Zelf gekweekte tomaten smaken lekkerdere dan die uit de winkel 

Suggestie of echt waar? Volgens kenners is dat echt zo omdat zelfgekweekte tomaten 

langer de tijd krijgen om te groeien zonder allerlei kunstmatige ingrepen. Tomaten 

groeien het beste op een beschutte en zonnige plek. Dus een prachtige zomer is ideaal. 

Met een beetje geluk en regelmatig 'toespreken' kan je van één tomatenplant één kilo  

tomaten plukken.  In een kas blijkt zelfs twee kilo mogelijk! 

 

Uitgebloeide bloemen 

De meeste energie van een plant gaat zitten in het vormen van zaad. Door uitgebloeide 

bloemen tijdig te verwijderen zorg je ervoor dat de plant blijft bloeien en minder zaad 

gaat produceren. Dit geldt vooral voor één- en tweejarige planten. Bij vaste planten 

luistert dit minder nauw, omdat deze meestal op vaste tijden tijdens vaste maanden 

bloeien. 

 

Aambeeld takkenschaar of schaar met papegaaienbek? 

Een takkenschaar met een aambeeld is bestemd voor 

dikke takken en oud, dood of stug hout. 
 

www.heggenschaar-expert.nl 

 

Voor het knippen van jonge scheuten en wat dunnere 

takken is een takkenschaar met een papegaaienbek 

beter.  
 

 

 

 

Het snoeien van hagen 

In juli kunnen hagen worden gesnoeid. Het is beter om dit niet te doen als het erg 

zonnig en heet is. De 'wonden' van het snoeien kunnen namelijk last krijgen van 

'verbranden' als het te heet is.  Tip 1: Door de onderkant van een haag wat breder te 

laten dan de bovenkant kan het zonlicht de haag beter verwennen. Tip 2: Mocht het na 

het snoeien toch onverwachts te heet gaan worden kan je de gesnoeide haag tijdelijk 

afdekken.  

 

Hortensia's 

Voor hortensia's is er speciale mest in de handel. Deze schijnt het beste in augustus te 

werken. Zelfs mest met kleurstoffen is verkrijgbaar om de hortentia's een nog fraaiere 

kleur te laten krijgen. Maar of we hier nou op zitten te wachten....... 
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Appel- en perenbomen snoeien 

Snoeien is en blijft een moeilijke zaak. Is het een kwestie van wetenschap of meer van 

gevoel? Dan lees je weer dat snoeien niet alleen in de herfst maar ook in de zomer kan. 

Zo kunnen de takken van appel- en perenbomen in de zomer teruggesnoeid worden zodat 

er meer zon bij de vruchten kan komen. Kleine vruchten moet je wel weghalen zodat 

de groeikracht naar de grotere vruchten kan gaan. 

 

Druiven snoeien 

Om ervoor te zorgen dat het zonlicht goed bij de trossen kan komen, kan je per tak één 

tros behouden en de rest wegknippen. 

 

Druiven 'krenten' 

Behalve het snoeien van druiven moeten de druiven ook geregeld worden 'gekrent' en 

dat betekent niet meer of minder dan gewoon de kleine druifjes wegknippen. 

 

Snoeien van abrikozen, frambozen, perzikken en kersen 

Deze fruitsoorten worden zo snel mogelijk na de oogst gesnoeid. 

 

Activiteiten voor de zomermaanden 

- Om nieuwe groei te bevorderen uitgebloeide heesters snoeien 

- Bij aanhoudende droogte/warmte is het beter het gras eenmaal veel water te geven 

dan meerdere malen wat minder 

- Uitgebloeide rozen terugknippen op het 5e blad 

- Planten die 'zich uitsloven' door erg breed te groeien tijdig intomen om te 

voorkomen dat naastgelegen planten in de verdrukking raken 

- Vaste planten snoeien voor een 2e bloei  

- Denk aan extra voeding voor bloeiende planten 

 

Handige tip voor kruiden 

 

 

Als je kruiden plukt die je wilt bewaren kunnen deze 

worden gedroogd. En drogen in de magnetron 

schijnt goed te lukken!  
 

 

 

Groenten 

- Eind juli / begin augustus kunnen nog peterselie, koriander en kervel worden gezaaid 

- Wil je nog herfstgroenten zaaien dan moet dat nu gebeuren 

 

Courgettes 

Jonge courgettes smaken het lekkerst, dus niet vergeten tijdig 'te oogsten' 

 

-0- 
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Medewerkers Tuinpaviljoen 
 

Marjoke van der Esch  (tuinlid) 

Paula van der Rande     (tuinlid) 

Nico Smoorenburg     (tuinlid) 

Koos Sol                      (tuinlid) 

Natalie Sol               (vrijwilliger) 

Erwin van der Vlis    (vrijwilliger) 

Sigmar van der Vlis    (tuinlid) 

Sylvia van der Vlis  (vrijwilliger) 
 

Werkbeurtenrooster versie mei 2015 
 

Ploeg 1  Ed Split  Ploeg 2  Jan Stam  Ploeg 3  Udo Teunis Ploeg 4  Ed Split 

Data:  14/3   16/05   

04/07   05/09  24/10 

 Data: 21/03   09/05   

 11/07  29/08  31/10   

Data: 28/03  23/05   

18/07 12/09 07/11    

Data: 04/04 30/05   

25/07 19/09  14/11    

Tuinnummer/Naam                                                                            Tuinnummer/Naam                                                   Tuinnummer/Naam                                                      Tuinnummer/Naam                                                      

5   Mw. I. Bijstra 1  Mw. M. Oldenbroek  15 Dhr. R. van Min 38 Mw. J. Split 

7   Mw. M. Lopez 2  Dhr.  H. Nefs 16 Dhr. S. Anagnostakis 41 Dhr. R. van der Vlis 

12 Dhr. S. Ramcharan 11 Dhr. J. Nieuwenburg 28 Mw. S. Meershoek 46 Dhr. H. den Dekker 

23 Dhr. R. Hilgeman 18 Mw. A. Oele 45 Dhr. R. Sewpersad 55 Mw. G. Vingerling 

26 Mw. E. Lems 25 Dhr J. Kop 58 Mw. R. Khoesial 61 Mw. D. Saunders 

37 Dhr. D. Dondorp  40 Mw. M. Bovenkerk Mw. E. Springer 69 Dhr. K. Krul 

    

Ploeg 5  Jan Stam Ploeg 6  Pascal Schuit   Ploeg 7  Ed Split Ploeg 8  Jan Stam 

Data: 11/04   06/06 

01/08   26/09   21/11 

Data: 18/04   13/06 

08/08   03/10   28/11          

Data: 25/04   27/06 

15/08  10/10  05/12         

Data: 02/05   20/06 

22/08  17/10  12/12         

Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam 

21 Mw. M. Meijs 14 Dhr. M. Spits 60 Mw. L. de Man 59 Mw. R. Velthuysen 

29 Mw. S. Dihal 17 Mw. I. Leewens 67 Dhr. M. Kluiters 63 Mw. N. Garcia 

42 Mw. D. Korving 19 Dhr. J. Sahtie 70 Dhr. A. vd. Linden 71 Dhr. M. Gnocchi 

47 Dhr. R. van der Ende 36 Dhr. M. Tyler 75 Mw. M. Vreeken 82 Dhr. R. Somasundram 

53 Dhr. G. Boedhoe 79 Mw. A. Buijsman 77 Mw. L. Huijbregts Mw. C. Tromer 

66 Dhr. M. Bulut Mw. C. van den Berg 80 Dhr. C. Swanink  

    

 

We verzamelen om 9.45 uur bij het werkhok. Aanvang van de 

werkbeurten is 10 uur. Einde werkbeurten is 12 uur. Na afloop 

koffie- thee drinken en aftekenen van het werkboek.  
 

Gaarne afmelden uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de 

werkbeurt via e-mail of telefoon.   

Mocht uw commissaris niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich ook 

bij één van de andere commissarissen afmelden. Als u zonder 

bericht niet verschijnt op uw werkbeurt zijn wij genoodzaakt  

€ 25,= administratiekosten in rekening te brengen en een 

inhaaldatum wordt dan door het bestuur bepaald. 
 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 
 

Pascal Schuit 06-31687827 

Ed Split     06-51678566 

Jan Stam  06-13605920 

Udo Teunis 06-42165358 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 
 

 

Uitgave: 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

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 

 

Zomernummer 

(juni - augustus) 

 

 

 

Uiterlijk 15 mei 

 

 

1e week juni 

 

 

 

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 
 

Telefonisch 
Bij schade is één telefoontje naar onze schadeafdeling voldoende. Wij helpen u zo snel en prettig mogelijk en 
streven ernaar om uw schade in één telefoontje af te handelen. 
 

Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur  Ons telefoonnummer: 0297-234444 
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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 ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 


