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Onze vrijwilligersorganisatie
Bestuur

(bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)

Vacant
Anneke Stam
Henk Staal
Vacant
Ed Split
Jan Stam
Udo Teunis
Pascal Schuit

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur
2e voorzitter
Penningmeester – lid dagelijks bestuur
Secretaris
Commissaris Openbaar groen – externe relaties
Commissaris Bouwzaken / onderhoud
Kandidaat bestuurslid
Kandidaat bestuurslid

Beheer verenigingsgebouw
Henk Staal

Beheer verenigingswinkel
Henk Staal

Commissie van onderzoek
Bram Franken – An Stoks

Verenigingsblad “Plantaardig"
Bert Blom
(redactie@vtvmariahoeve.nl)

Website
Bart Fennema – Bert Blom
(website@vtvmariahoeve.nl)

Tuincontrole commissie
Vacant

Tuintaxatie commissie
Bram Franken - Hely Split

Bouwcontrole commissie
Jan Stam – Theo Velthuysen - Richard
Hilgeman

Bouwtaxatie commissie
Jan Stam – Theo Velthuysen - Richard
Hilgeman

Werkbeurten
Jan Stam - Ed Split - Udo 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
Leden van Verdienste
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
Als tuinleden genieten we natuurlijk allemaal van onze volkstuintjes. En geregeld hebben
we ook kennissen, buren of familie over onze 'tuinvloer' die op hun beurt ook allemaal
weer meegenieten van de tuin.
Maar ook wandelaars genieten dagelijks van een ontspannende wandeling over ons aller
tuincomplex. Je kent ze wel; de medewerkers van de kantoren rondom ons tuincomplex
of de mama's, de pappa's, de oma's of de oma's met hun (klein)kinderen uit de buurt.
Een voordeel is dat onze openbare wandelpaden bestraat zijn waardoor het ook voor
gebruikers van een rolstoel, scootmobiel of rollator mogelijk is een bezoek aan ons
tuincomplex te brengen.
"Grote variatie aan sier- en moestuinen, traditioneel ingerichte tuinen en tuinen met
artistieke details en ook een grote verscheidenheid aan huisjes. Geen eenheidsworst
dus" aldus reacties van bezoekers.
En dan blijkt er ook nog een enthousiaste hobbyfotograaf te zijn die geregeld vanuit
zijn woonplaats Zoetermeer ons tuincomplex komt bezoeken om hier foto's te maken.
Lees elders in dit blad meer over deze Rob Kersten.
Tegen de gewoonte in staat op de voorpagina dit keer geen foto die genomen is door één
van onze eigen leden, maar een foto die genomen is door deze Rob, onze Zoetermeerse
fotograaf. Het betreft een close up van een libelle waarvan je de ene keer denkt wat is
zo'n beestje prachtig en de andere keer denkt 'het ziet er niet uit'. Maar een libelle is
en blijft een intrigerend beestje. In dit nummer daarom wat meer aandacht voor de
libelle.
Het voorblad van het komende zomernummer van Plantaardig is al gereed.
En op deze 'cover' zal dan weer traditioneel een foto prijken van één van onze eigen
leden. Voor dat zomernummer is gekozen voor een prachtige foto die is genomen door
ons tuinlid Doreen Saunders.
Maar nu eerst veel leesplezier toegewenst met dit lentenummer van Plantaardig en
graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadring op 18 april 2014!

De redactie
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Raakt propaangas op?
Propaangas is een restproduct dat ontstaat tijdens het raffineren van aardolie.
Maar fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas, raken ooit op en
dan rijst de vraag hoe lang wij als volkstuinders nog flessen
propaangas in onze tuinwinkel kunnen verkrijgen.
De deskundigen zijn het niet allemaal met elkaar eens. De één verwacht dat er nog
nieuwe aardolievelden zullen worden gevonden en met nieuwe technieken bestaande
olievelden verder zullen worden ontwikkeld, waardoor we nog 300 jaar vooruit kunnen.
Anderen zijn somberder gestemd en verwachten dat de vraag naar aardolie de komende
jaren alleen nog maar zal toenemen en dat over 100 jaar er echt geen aardolie meer zal
zijn.
Nou, het ziet er dus naar uit dat onze generatie zich geen zorgen behoeft te maken
over het verkrijgen van propaangas in onze winkel!
Toch rijst onwillekeurig de vraag of het verstandig is om propaangas te gebruiken als
wij ons steentje zouden willen bijdragen om het verbruik van aardolie en dus propaangas
te verminderen. Hiermee zou ook worden bereikt dat de CO2 uitstoot (mede
verantwoordelijk voor de klimaatverandering) vermindert.
Zonder iemand een mening te willen opdringen lijkt het erop dat het gebruik van
propaangas verantwoord is:
- De rookgassen die vrijkomen bij de verdamping van propaan bevatten nauwelijks
zwavel, geen roetneerslag, geen stank en geen verontreinigingen.
- De CO2-uitstoot van propaan is zeer beperkt in vergelijk met andere brandstoffen
en behoort hierdoor tot de minst vervuilende brandstoffen.
- Bij propaan is sprake van een relatief lage (transport)milieubelasting aangezien de
raffinaderijen in onze provincie liggen.
- Propaan levert per 1 Kg 12,83 kWh energie op. Propaan heeft een hoge
energiewaarde. (Gelezen: voor 1 kWh elektriciteit in huis, is 3 kWh energie nodig in
de elektriciteitscentrale omdat bij de productie en transport 2/3 van de energie
verloren blijkt te gaan).
Wat betreft de CO2 uitstoot die verantwoordelijk is voor de
opwarming van de aarde nog even het volgende:
- Door de industrie wordt hard gewerkt om de CO2 uitstoot te
verminderen.
- CO2 kan steeds beter worden 'afgevangen' en worden
geïnjecteerd in oude olie- of gasvelden op land (onshore) of
op zee (offshore).
- De opgeslagen CO2 zal in de loop der tijden vanzelf oplossen.

Het jaar 2035 is
het streefjaar
waarin alle nieuwe
auto's CO2 emissie
vrij zullen zijn

-0-
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Wettelijke bescherming Libellen
Vanaf mei zijn de eerste libellen weer te verwachten.
Nu een goed moment dus om alvast iets meer te
weten te komen over dit diersoort.
De Habitatrichtlijn regelt de bescherming van plant- en diersoorten op Europese schaal.
In deze richtlijn zijn veertien beschermde libellensoorten opgenomen, waarvan er negen
uit Nederland bekend zijn: noordse winterjuffer, mercuurwaterjuffer, groene
glazenmaker, rivierrombout, gaffellibel,bronslibel, oostelijke witsnuitlibel,
sierlijke witsnuitlibel en gevlekte witsnuitlibel.
In de Flora- en faunawet is de Habitatrichtlijn voor Nederland uitgewerkt en in de
nationale wetgeving verankerd. Het is daarom strafbaar om bovengenoemde soorten
zonder speciale vergunning te doden, te vangen, of zelf maar aan te raken. Je riskeert
een boete als je dit toch doet. Alle overige soorten zijn niet beschermd. Wees er
echter wel op bedacht dat in de meeste natuurgebieden 'huisregels' gelden, die het
vangen van libellen zonder vergunning alsnog verbieden. Wanneer je serieus onderzoek
wilt doen naar het voorkomen van libellensoorten, dan wordt een vergunning meestal wel
afgegeven door de desbetreffende terreineigenaar, in ruil voor je waarnemingen.
Lees alles over libellen en vlinders op www.vlinderstichting.nl.

De vlinderstichting: van harte aanbevolen!
-0Plantaardig lente 2015
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Enthousiaste fotograaf op ons tuincomplex
Geregeld komt amateurfotograaf Rob Kersten met indrukwekkende
fotocamera's ons tuincomplex bezoeken.
Planten, bloemen, insecten of vogels. Niets wat leeft, groeit of bloeit blijft verborgen
voor zijn camera's. En om het fraaiste resultaat te krijgen is soms lang en geduldig
wachten op het juiste moment niet te voorkomen.
En waar kan je dat beter in alle rust doen dan
op ons tuincomplex met zo'n grote diversiteit
aan natuurschoon!
Rob kom je tegen op meest onverwachte
plekken en in de vreemdste houdingen.
Op de knieën, languit liggend tussen struiken
of angstaanjagend dicht aan de rand van één
van onze sloten.
Op de voorpagina van deze Plantaardig is één
van de vele foto's te zien die door Rob zijn
gemaakt op ons tuincomplex.
Rob Kersten

De kenners zijn natuurlijk nieuwsgierig
waarmee Rob fotografeert. Rob fotografeert
meestal met een Sony@77 / Sony@99 en
uiteraard met gebruikmaking van diverse
lenzen o.a. de Sony SAL G 70-300 mm en
macrolens Sony 100 mm.

Wil je van Rob meer (natuur)foto's zien ga dan naar:
- http://footo.nl/roberto48250/fotos of
- http://www.robkersten.fotoport.nl/index/20472322_Welkom.html

Veel kijkplezier!
-0-
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Uit de oude doos

Vorig jaar hadden we al een keer een oud plaatje opgeduikeld uit het "schetsenarchief"
van ons tuinlid Piet van Steijn.
Nu kwamen we weer een oude schets tegen die Piet ooit tekende op ons tuincomplex.
Het betreft een schets van een inmiddels al lang gesloopte kas.
We zijn benieuwd of Connie en Mario hun oude kas direct herkennen!

-0-
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Beleef de lente
Op de site www.beleefdelente.nl van Vogelbescherming Nederland
kunnen we ook dit jaar weer gaan genieten van live
camerabeelden van diverse vogels.
Zodra het weer zachter wordt en bloemen en planten weer in bloei komen, gaan ook
vogels weer lentekriebels vertonen.
Vogels die hier het hele jaar door zijn krijgen eerder last van lentekriebels met een
zacht voorjaar. Voor trekvogels maakt het niet uit; die merken in hun overwinteringsgebied niks van het warme weer hier. Behalve de temperatuur zijn er overigens meer
factoren die het tijdstip van broeden beïnvloeden, zoals de hoeveelheid daglicht. Bij
meer daglicht kan er langer worden gejaagd op insecten: voedsel voor de jongen. Maar
als het echt zacht blijft wordt er vroeger dan gemiddeld gebroed.
Volg het paren en broeden dus van heel dicht bij op www.beleefdelente.nl.

-0-

Jonge vogel uit het nest gevallen?
Allemaal wel eens meegemaakt. Een jonge vogel is uit het
nest gevallen en de ouders zijn nergens
te bekennen......... Paniek!
Advies van de Vogelbescherming:
Laat het jong met rust!
Dit is normaal vogelgedrag. Jongen groeien zo snel, dat het nest op een gegeven moment
te klein is en ze eruit moeten. Ze brengen die eerste dagen op de grond door en lijken
verweesd, maar zijn het niet. De ouders zijn in de buurt voedsel aan het zoeken en
weten door de bedelroep waar de jongen zitten. Na een dag of vier, vijf, soms eerder,
kan een jong vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.

-0-
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De Gulden Klinker
"Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving
schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de
Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen:
van buurtbewoner tot winkelier en scholier".
Zo omschrijft de gemeente Den Haag
het fenomeen van De Gulden Klinker.

Bij de Gulden Klinker hoort een waardebon
van € 1.000. Ieder daarop volgend jaar kan
tot € 750 gedeclareerd worden voor
voorkomende werkzaamheden.
Onze vereniging had zich opgegeven om in
aanmerking te mogen komen voor deze Gulden
Klinker. De Gulden Klinker: een typisch Haags
initiatief dat alweer ruim 20 jaar bestaat.
Onze aanvraag en die van nog 17 anderen werden
door de gemeente beoordeeld en gehonoreerd!
Op 9 december jl. werd op feestelijke wijze de
"Nominatie Gulden Klinker ter waarde van
€ 1.000,-" aan een delegatie van onze vereniging
(Jean, Doreen, Hely, Piet, Kor en Ed) uitgereikt.
Van harte proficiat!

-0-
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Terugblik Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 10 januari 2015 werd onze traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden.
Tussen de oliebollen, appelflappen en allerlei andere versnaperingen richtte,
namens het bestuur, Ed Split het woord tot de aanwezigen.

"Beste mensen,
U zult wel denken waarom ik hier sta, maar
onze waarnemend voorzitter ligt ziek in
haar bedje, dus heb ik vanmorgen nog even
snel wat op papier gezet.
Ik vind het fijn, dat er ondanks het
slechte weer toch behoorlijk wat mensen
zijn gekomen.
Namens het bestuur wens ik u allen een
mooi maar vooral gezond 2015.
Ook wil ik namens het bestuur een aantal
mensen bedanken:
Koos Sol met z’n dreamteam voor het
verzorgen van deze receptie en het runnen
van de kantine.
An Stoks voor het bakken en braden van
de oliebollen en appelflappen.
Verder zijn we bijzonder blij met een
vijftal vrijwilligers die het team van
natuurlijk tuinieren zijn komen
versterken: Bram, Zenzi, Evelien, Frances
en Trudy (dit zijn op twee na, mensen die
hier geen tuin hebben) maar meewerken in
het openbare gedeelte van het complex.
Met dit team gaan we ook dit jaar de
plukkruidentuin realiseren en dan in 2016
op naar de vierde stip op ons keurmerk.
Dus u ziet wel dat er in het openbare
gedeelte hard wordt gewerkt…… maar het
bestuur hoopt dat u dit jaar ook op uw
eigen tuin flink aan de slag gaat…, want
bij een aantal mensen schort het daar
toch wel een beetje aan en dat is
jammer……….
Ook bedanken we Bert Blom die het
afgelopen jaar op een meer dan
voortreffelijke wijze de Plantaardig heeft
Plantaardig lente 2015
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verzorgd, waardoor ons blad het
visitekaartje van onze vereniging is
geworden.
Voor al deze vrijwilligers graag een
hartelijk applaus !!!!
Het afgelopen jaar zijn er een behoorlijk
aantal opzeggingen geweest, maar ook
hebben we veel nieuwe leden mogen
begroeten. Er staan weer behoorlijk wat
mensen op de wachtlijst. Dus de vereniging
zit in de lift.
Het Hoogheemraadschap heeft de sloten
geschoond van heel veel riet en we hebben
de toezegging dat de sloten op en om het
complex gebaggerd gaan worden.
Ook hebben we de toezegging dat er een
stuw wordt gemaakt in de dam achter de
kantine.
Maar u weet het, met toezeggen heb je
nog niets, maar we houden de vinger aan
de pols.
Hierbij wil ik het dan bij laten, oh ja, nog
een laatste mededeling, de paaldanseres
die vanmiddag zou komen kan vanwege de
storm niet met haar paal over straat.
Beste mensen, graag hef ik met u het glas
op een gezond en goed tuinjaar!".

-0
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Kindervraag: "Waarom is de lucht blauw?"
Kinderen kunnen van die heerlijke vragen stellen.
Neem nou "Waarom is de lucht blauw?"
De lucht zelf straalt geen licht uit, want 's nachts is de hemel zwart. Er moet dus een
lichtbron aanwezig zijn om de lucht blauw te laten oplichten. Die lichtbron is natuurlijk
de zon.
De zon straalt van oorsprong wit licht uit. Dat wit licht bestaat uit alle kleuren van de
regenboog. Als het witte zonlicht invalt op de minuscule luchtdeeltjes van onze
dampkring, wordt dat licht in zeker mate verstrooid in alle richtingen. Een soortgelijk
verschijnsel doet zich 's nachts voor als we tijdens een mistige nacht kijken naar een
lantaarn. Het licht van die lantaarn lijkt dan niet alleen te komen van de lichtbron zelf,
maar ook een beetje van de omgeving: het licht wordt (door de fijne mistdruppeltjes)
verstrooid.
Nu is de verstrooiing van licht afhankelijk van de golflengte, dus van de kleur. Licht van
een kleinere golflengte wordt beter verstrooid dan licht van een langere golflengte. Het
blauwe licht wordt dus het best verstrooid, groen al wat minder, en rood het minst van
allemaal. Het resultaat: de hemel kleurt hemelsblauw.
Omdat het witte zonlicht dus een beetje van zijn kleur is kwijtgeraakt (het blauw is
verstrooid), ziet die zon er van op aarde iets anders uit. Wit min blauw is gelijk aan geel.
En inderdaad, wij zien de zon een beetje geel.

-0-
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Bomen nabij het spoor
Langs de "spoorsloot" staan een aantal hoge bomen. De tuin- en bouwcontrolecommmissie
hebben die eens aandachtig bekeken en geconstateerd dat als tijdens een storm
zo'n boom omwaait dat deze dan de spoorlijn en/of bovenleiding kan raken
en in het ergste geval een voorbijrijdende trein.

Het tuinlid waarop een boom staat is
verantwoordelijk voor het onderhoud van
"zijn" boom. En of een WA-verzekering
van een tuinlid eventuele schade vergoedt
als het helemaal mis gaat is niet helemaal
duidelijk.
"Laten we maar preventief te werk gaan
en de te hoge bomen kortwieken of
weghalen. En we hebben al heel wat werk
verricht. Tijdens deze werkzaamheden
bleek dat enkele bomen wankel stonden doordat de wortels niet erg diep in de (zachte)
veengrond verankerd zaten. Voor een paar bomen is een kapvergunning, zoals het
tegenwoordig heet een "omgevingsvergunning", aangevraagd zodat we de laatste risico's
kunnen wegnemen. Moet er niet aan denken dat een machinist van een voorbijrijdende
trein een boom door zijn voorruit krijgt" aldus Jan Stam.
-0-

Broedseizoen
Wij als tuinliefhebbers weten er alles van. Wij houden rekening met
het broedseizoen. We letten goed op met het maaien, met het
schonen van onze sloten, met het snoeien van heggen en
bomen en het schoonhouden van onze waterkanten.

Maar buiten ons tuincomplex liggen vooral
de rietkragen en oeverranden onder vuur.
Meerkoeten, futen, eenden,
waterhoentjes, van alles wat een beetje
beschutting zoekt is daar aan het
broeden. En dat is vooral voor de
gemeenten en de aannemers een zaak om
goed rekening te houden met de planning
van hun werkzaamheden. Het is zelfs zo
Plantaardig lente 2015
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dat alle Nederlandse vogels zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Dat houdt in
dat vogels niet in het broedseizoen gestoord mogen worden.
Het lijkt erop dat het met de planning van het onderhoud aan oevers steeds beter gaat.
Wellicht heeft dit ook te maken met de inzet van de Algemene Vereniging voor
Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken (AVN).

-0-

Onkruidverdelger “Roundup”
Het is alle lange tijd bekend dat onkruidverdelger "Roudup"
en andere vergelijkbare middelen zeer
schadelijk zijn. Desondanks zijn
deze middelen helaas nog
steeds te koop.
Een flink aantal onderzoeken wijst uit dat het
bestrijdingsmiddel “Roundup” ongezond is voor de
gezondheid van mens en dier. In Leiden was
bijvoorbeeld het verzet onder burgers zo groot dat het heeft geleid tot de petitie
“Geen giftroep op de Leidse stoep”. Met de Partij voor de Dieren als kartrekker
trachtte men in 2014 te stoppen met chemische onkruidbestrijding.
Onder het motto “onkruid bestaat niet” wil men als alternatief zoveel mogelijk wilde
planten laten groeien. Er was zelfs een fotoboek samengesteld waarmee de auteurs
lieten zien dat wilde planten zelfs het straatbeeld kunnen verfraaien. Bovendien zijn de
planten van grote betekenis als voedselbron en schuilgelegenheid voor kleine diertjes,
vooral insecten.
We zijn benieuwd hoe het in Leiden het er de komende jaren aan toe zal gaan.

-0-

Ecologische verbindingszone "De Schenk" - update Het heeft even geduurd, maar het begin met het baggeren van de sloten en het
herstellen van de verbinding met de watergangen in de polders,
is op 10 februari jl. dan toch begonnen!

Plantaardig lente 2015
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Van 15 naar 80 cm diepte.
Daar wordt het leven in de
Schenk zeker blij van.

Heel wat vrachtwagens
hebben de grote
hoeveelheden bagger en
andere rotzooi afgevoerd.

Foto's: Hely Split

-0-

Vechten om een plekje
Overal in ons land hoor je geregeld berichten over volkstuinen
die dreigen plaats te moeten maken voor
woningen, kantoren of wegen.
De druk om die (relatief kleine) gebiedjes te gaan gebruiken voor woning- of
kantorenbouw of het aanleggen van wegen is wel een klein beetje te begrijpen. Het
algemeen belang, zegt men, weegt dan zwaarder dan het belang van een aantal tuinders.
Hoewel, "algemeen belang", zijn volkstuinen dan niet van algemeen belang? Niet alleen
die volkstuinders zelf maar ook de mensen uit omgeving genieten er toch ook van mee?

Plantaardig lente 2015
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Het is dan ook niet voor niets dat onze belangenbehartiger het AVVN zich zo sterkt
maakt om volkstuinverenigingen te stimuleren om hun poorten wijd open te zetten en de
samenleving te prikkelen: kom kijken en geniet mee! En niet alleen het AVVN maar ook
onze eigen Haagse Bond van Amateurtuinders (HB) maakt zich hiervoor sterk. Laten we
vooral niet vergeten hun project "Tuinparken in de Wereldstad aan Zee", waar ook onze
vereniging een steentje aan heeft bijgedragen. (Zie op onze site www.vtvmariahoeve.nl
onder 'projecten')
Misschien een raar vergelijk, maar kijk eens naar de vele golfbanen in Nederland.
De golfbanen in Nederland bestrijken meer dan 10.000 (!) hectare. De oppervlakte van
volkstuincomplexen is nog niet de helft!
Terwijl de afgelopen 15 jaar zo'n 600 hectare aan
volkstuinen een andere bestemming heeft gekregen
lijkt het einde van het aanleggen van nieuwe golfbanen,
hoewel wat minder dan voorheen, nog niet in zicht.

Hoewel er inmiddels wel weer bijna
400 hectare aan nieuwe volkstuinen
is bijgekomen, is volgens het CBS
desondanks de oppervlakte aan
volkstuingebied afgenomen met 5
procent.

En als je dan naar de natuurwaarde van een golfbaan
kijkt, kun je wel stellen dat dit minimaal is. Gemillimeterd gras, hier en daar
een bossage of een vijverpartij. Het spontaan wandelen of fietsen over een golfbaan
door buurtbewoners is uit den boze. Op volkstuincomplexen daarentegen is iedereen van
harte welkom om te komen genieten van de natuur. De natuur die op bijna iedere
vierkante centimeter te vinden is.
Natuurlijk misgunt niemand de golfers hun hobby. Heerlijk in de buitenlucht en
ongemerkt worden er heel wat gezonde kilometertjes afgewandeld van de ene naar de
andere 'hole'. En als je na veel oefenen de slagtechniek goed onder de knie hebt en je
gaat nog meer voor de competitie, ja dan begint de golfsport steeds aantrekkelijker te
worden.
Inmiddels blijkt toch ook de overkoepelende Nederlandse Golf Federatie zich ervan
bewust dat er iets aan de natuurwaarde van de golfbanen in Nederland moet worden
gedaan.
Misschien kunnen zij nog iets leren van die simpele volkstuinders?
-0-

Lente:
alles is naar de knoppen.
Koos Meinders
-0-
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Bomen planten
Je wilt een boom in je tuin. Mooi en fijn voor de vogels. Maar welke?
Een grote boom die schaduw geeft, of juist een wat kleinere
die prachtig bloeit, of eentje met veel vruchten in het
najaar. Vogelbescherming Nederland helpt je een
eindje op weg met wat tips.
Tip 1: Inheemse bomen
Op inheemse bomen komen dieren en diertjes af. Maar dat geldt ook voor sommige
exoten met een hoge ‘natuurwaarde’. De natuurwaarde zegt iets over de waarde die de
boom heeft voor andere organismen. Voorbeeld: de plataan heeft een hele lage
natuurwaarde. Er is maar een handje vol organismen dat op of van de plataan kan leven.
De schors is glad, geen paradijs voor kleine spinnetjes dus, de bladeren zijn groot en
verteren slecht, de open takkenstructuur maakt het vogels bijna onmogelijk erin te
nestelen.
De eik heeft juist wel een heel hoge natuurwaarde. Zo zijn er bij onderzoek wel meer
dan 700 organismen aangetroffen op een eik. Als je een eik goed bekijkt, dan zie je ook
meteen waarom; een rimpelige barst, kronkelende takken, bloei in het voorjaar, eikels in
de herfst, holten in de stam of takken, veel bladeren, kortom: een kanjer!
Een grote struik met een lage natuurwaarde is de laurier. In een vogelvriendelijke tuin
vervang je die door bijvoorbeeld een liguster, haagbeuk, Spaanse aak, meidoorn of
kardinaalsmuts.
Tip 2: Goede aarde
Om van uw boom of struik een succes te maken, is het belangrijk dat de boom past bij
de grond in uw tuin. Zoek daarom een boom die zich thuis voelt in de grondsoort van uw
tuin. Het vereist wat voorwerk, maar het resultaat loont. Bij sommige tuincentra kun je
een grondmonster op zijn kwaliteiten laten onderzoeken.
Tip 3: Leifruit
Heeft u een erf, of een hele grote tuin, overweeg dan om een boomgaard aan te leggen.
Bij Landschapsbeheer in uw provincie kunnen ze u van advies voorzien. Ook hebben ze er
handige boekjes over samengesteld.
Heeft u een veel kleinere tuin en houdt u van fruit, denk dan eens aan leifruit. Dat zijn
fruitboompjes die langs een stellage of schutting groeien. Ook de vogels genieten van uw
fruit.
Tip 4: Variatie
Heb je de ruimte voor meerdere bomen en struiken, kies dan soorten die na elkaar
bloeien of op andere tijden bessen dragen. Dan is er altijd wat te halen en het streelt
ook nog eens het oog.
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Meer info? Kijk op de site van Vogelbescherming Nederland!

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande tips van Vogelbescherming Nederland
een algemeen karakter hebben. Met de keuze van een boom of struik op
een volkstuincomplex moet natuurlijk rekening worden gehouden met de beperkte
ruimte en de gevolgen van teveel en/of te grote bomen.
In het huishoudelijke reglement staan de nodige regels.
Om een tuinlid te citeren:
"Een volkstuin heeft licht nodig, in een bos kan je niet tuinieren"

-0-

Courgettes en andere zaken
Onder de naam "Vlijtig Liesje" mochten we vaker een stukje ontvangen
van ons tuinlid Alie Verkerk. Ook nu weer een alleraardigst stukje
over 'courgettes en andere zaken'. Bedankt Alie!
Courgette, een groente die snel groeit en eenmaal aan de groei niet van ophouden weet.
Eigenlijk een flauw smakende groente die andere toevoegingen nodig heeft. Gebakken in
de hapjespan of uit de oven, het komt toch wel op maar nu heb ik een recept gevonden
van courgettesoep waardoor de vele van een gulle padgenote gekregen courgettes
voortaan in de soeppan verdwijnen. Het is makkelijk te maken, u hebt er alleen een
staafmixer voor nodig en een soeppan natuurlijk.
Courgettesoep met mosterd, paprikapoeder en kerrie
2 courgettes, gemiddelde grootte; 3 stuks als u de kleintjes uit de winkel neemt
2 st kipfilet
2 uien
2 knoflookteentjes
200 ml crème fraîche of slagroom
1 volle eetlepel mosterd*
1 afgestreken eetlepel kerriepoeder*
1 afgestreken eetlepel paprikapoeder*
1 1/2 liter kippenbouillon (2 1/2 blokje)
olie, zout en peper naar behoefte
* scherpe mosterd, hotcurry of pikante paprikapoeder als u van (nog) pittiger houdt.
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Courgettes klein snijden, evenals de uien. Knoflookteentjes uitpersen. Even bakken in de
olie, voeg mosterd, kerrie en paprikapoeder toe en laat even zachtjes bakken. Giet de
kippenbouillon erbij en voeg de kipfilets toe. Laat een halfuurtje zachtjes garen.
Haal de kipfilets eruit en snij ze in kleine stukjes.
Mix (pureer) de soep. Voeg, om de soep fluweliger en lekkerder te maken, de crème
fraîche of slagroom toe en tot slot het kippenvlees.
Lekker om in te vriezen om ook in de winter te genieten van de opbrengst van de tuin. Je
kunt natuurlijk ook in de hoogtijdagen, wanneer de oogst niet bij te benen is deze soep
maken en uitdelen aan de liefhebbers die tot dat moment nog niet wisten dat ze deze
soep zo lekker zouden vinden.

en andere zaken..........
-

In een uitzending van '24kitchen' over een volkstuin, waren courgettes het
hoofdonderwerp. Er werd een taart van gemaakt die goed in de maak viel bij de
aanwezige volkstuinders.

-

Op bezoek in het verpleeghuis van Florence aan de Hofzichtlaan zag ik in de
huiskamer op de 2e etage de foto's hangen van afgelopen Bloemetjesdag.

-

Kijkt u ook zo graag naar tuinprogramma's op de BBC? Niet om het een of ander
maar deze programma's hebben net iets meer dan de tuinprogramma's op de
Nederlandse TV. Zo was er laatst een programma waarin met een luchtballon over
tuinen werd gevlogen (of gezweefd?), waarna op de grond de tuinen nader werden
bekeken en druk besproken want, zoals de interviewster opmerkte, tuinmensen
praten graag. Dat klopt wel.

-

Al een tijdje geleden zijn er 2 boeken uitgekomen over een volkstuincomplex. 'Een
Huis voor de Natuur' en 'Donkere Wolken', geschreven door Frans Picavet die zelf
ook een volkstuin bezit. Hilarische lectuur, althans het eerste boek, met namen voor
de tuinders als Zonnebloem, Struik, Groen, Kaatje Kamille, Joris Judaspenning en
Brandnetel als kritische schrijver in het verenigingsblad. De streken die sommigen
uithalen zijn, hoewel het een roman is, heel herkenbaar.

-

Het tweede boek gaat over de problemen om de aasgieren (projectontwikkelaars) uit
de buurt van de tuincomplexen te houden en hoeveel werk dat is voor de besturen en
het AVVN.

-

Enige weken geleden kwam ons tuinlid Agnes (tuin 27) op haar tuin en zag iets
wezelachtigs (een bunzing?) met een konijn in zijn/haar bek. Hij/zij ging er als een
haas vandoor.

-

Dan kun je maar beter bezoek hebben van een roodborstje en koolmeesje. Ondanks
de kou de deuren wijd open, stil zitten, vooral niet bibberen, dan komen na verloop
van tijd nieuwsgierige vogels de boel binnen verkennen, ongetwijfeld in de hoop dat
er iets te eten valt. Dat valt meestal tegen. De muizen hebben alles al opgegeten. Ik
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zag hun kraaloogjes nu ook in het compostvat waar ongetwijfeld meer te eten is en
niet meer in het huisje waar ze alleen toiletzeep vonden en aten!!!!
-

We hebben in ieder geval weer veel over de vogels in Mariahoeve geleerd bij de
lezing van de Vogelbescherming waar Bert op onze site over schreef en waar we 2
mede-tuinleden troffen.
Vlijtig Liesje

-0-

Je kunt de lente voelen:
de lucht ruikt naar lucht
Robert Sylvester

-0-

Zuinigere verlichting
Zuinigere verlichting bespaart miljoenen euro’s en tonnen CO2. Bedrijven
en kantoren laten jaarlijks € 725 miljoen op de plank liggen – en
veroorzaken onnodig veel CO2-uitstoot – doordat ze hun
onzuinige ouderwetse TL-lampen niet vervangen door
zuinigere exemplaren.
Als je dit zo leest denk je onwillekeurig of wij als vereniging ook ons steentje zouden
kunnen bijdragen. Nou dan wordt het wel een heel erg klein steentje. We gebruiken
namelijk weinig stroom. De individuele tuinders die stroom gebruiken wekken dit op
d.m.v. zonnepanelen. En in ons verenigingsgebouw is TL-verlichting aanwezig maar dan in
de zuinige eco-uitvoering. De noodverlichting bestaat uit LED-verlichting die slechts 3
volt gebruiken. De beperkte buitenverlichting staat op een tijdklok en is voorzien van
spaarlampen.
En voor ons privé is het wellicht nuttig om op de site van je eigen energieleverancier
eens te kijken wat voor goede tips zij geven om het verbruik van energie te beperken.
Goed voor het milieu èn voor onze portemonnee. Met het geld dat we besparen kunnen
we misschien weer leuke dingen voor de tuin aanschaffen!
-0-
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Lente in de grote stad:
men hoort ‘s morgens de vogels hoesten.
Cédric Dumont
-0-

Zelf planten en bloemen aanbrengen op de
openbare weg
Bomen op straat zijn belangrijk voor Den Haag. Als bewoners mag
u de grond rond de stam opfleuren met planten of bloemen.
Lees de tips, zodat de gezondheid van de boom niet
in gevaar wordt gebracht.
(Gemeente Den Haag)
De "boomspiegel" is de ruimte rond de stam van de boom. In de stad is deze ruimte vaak
kleiner door de bestrating die eromheen ligt. Bewoners mogen deze ruimte opfleuren
met bloemen en/of planten.
Tips voor het planten:
Verwijder het onkruid uit de boomspiegel.
Verdeel de grond rond de boomspiegel gelijk.
Gebruik planten die laag blijven. Zo blijft de straat overzichtelijk voor het verkeer.
Plaats geen planten bij een boom met een gietrand (een verhoogde rand). Bij een
gietrand duurt het langer voor het water is weggespoeld. Planten en bloemen spoelen
hierdoor los en gaan dood.
Niet doen:
De boomspiegel vergroten.
De grond rond de boomspiegel ophogen.
De wortels van de boom verwijderen.
Een (verhoogde) rand maken om de boomspiegel.
Onderhoud
Als u in een boomspiegel eigen planten heeft neergezet, moet u de boomspiegel zelf
schoonhouden. Wanneer de boomspiegel niet herkenbaar is beplant of niet goed is
onderhouden, kan het zijn dat de gemeente de planten weghaalt zonder het u te laten
weten.
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Verhuizing
Bij verhuizing dient u de nieuwe bewoner over het onderhoud in te lichten of de
boomspiegel leeg te maken.
-0-

Dode bomen in de stad
De afgelopen periode zijn er weer veel dode bomen gekapt in de stad.
Regelmatig levert dat vragen op van verontruste Hagenaars met als
strekking: 'zo blijft er niets over van de groene stad aan zee'.
Maar het verhaal ligt genuanceerder.
(Uit de nieuwsbrief van de gemeente)
Het voorjaar
Een zwaar moment voor bomen is het voorjaar. Afhankelijk
van de temperatuur en de hoeveelheid zonlicht lopen de
meeste bomen uit in april of mei. Als een boom is verzwakt
door ouderdom of aantastingen kan de boom op dat moment
nog even uitlopen, maar sterft daarna alsnog af. Soms wordt
pas weken later een dode boom opgemerkt door de gemeente
of door een melding van een burger. Zodra de
groenbeheerder van de gemeente er een aantal op zijn lijstje heeft staan, vraagt hij
een kapvergunning aan. Vaak is dan het broedseizoen voor vogels gestart en moet bijna
altijd worden gewacht met kappen tot 15 juli. Vanaf dat moment worden op veel plaatsen
in de stad de ontsierende dode bomen verwijderd. Gelijktijdig vallen dan ook de 1e
slachtoffers van de iepziekte en de bloedingziekte bij kastanjebomen. Dit alles zorgt
ervoor dat er jaarlijks in enkele maanden tijd honderden bomen worden gekapt. Maar
natuurlijk planten we ook jaarlijks evenveel vervangende bomen zodat Den Haag de
groene stad aan zee blijft.
-0-

Water geven aan jonge bomen
Na een artikel over dode bomen, mag een stukje over jonge
bomen natuurlijk niet ontbreken. Ook dit artikel is
afkomstig van de gemeente Den Haag.
Jonge bomen hebben in het 1e jaar na het planten, en soms ook in het 2e jaar, extra
water nodig. Doordat jonge bomen bij het verplanten een deel van het wortelpakket
kwijtraken, is de balans tussen wortels en bladeren even verstoord. Zeker bij een droog
voorjaar is het nodig om de bomen regelmatig een flinke hoeveelheid water te geven
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zodat het water ook dieper in het plantgat terecht komt. Op die plek willen we graag
dat de boom gaat wortelen. Om dat te bereiken is er al snel 125 tot 150 liter water per
boom per keer nodig. Om zoveel water te kunnen geven aan een boom gebruikt de
gemeente tegenwoordig overal de zogenoemde gietrand die 2 jaar blijft staan. Als we
dit niet doen dan is de kans groot dat de boom oppervlakkig wortels vormt. De boom
droogt dan eerder uit en gaat zelf niet op zoek naar grondwater.

Afbeelding van een "Gietrand"

-0-

Verenigingsgebouw "Tuinpaviljoen"
Na een welverdiende winterstop, is de kantine in ons prachtig verenigingsgebouw
gelukkig weer van 21 maart tot 21 november geopend.

De vrijwilligers hebben de
afgelopen winter nieuwe
energie, inspiraties en ideeën
opgedaan.
We kunnen weer volop genieten
van de verse koffie, de
uitsmijters, de tosti's en al die
andere lekkernijen.
Niet alleen lekker, maar vooral
ook gezellig!

-0-
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Help de bijen in de tuin
2012 was het jaar van de bij. Maar dat wil niet zeggen dat nu, in 2015, de bijen geen
steun meer nodig hebben. Vandaar de bekende poster nog even onder de aandacht.
In ons verenigingsgebouw zijn nog enkele exemplaren aanwezig.
Op deze A4 poster een beschrijving hoe je een bijenhotel kunt maken en op de
achterzijde een handig overzicht waarmee je de verschillende soorten bijen in je tuin
kunt herkennen.

-0-
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Ieder zijn vak
De eik tegenover de kantine moest "een APK" ondergaan. Dit bleek werk
voor een vakman. In dit geval de sympathieke Dieter van
hoveniersbedrijf Het Groene Hart.

Onze Zensi Burgy maakte deze
leuke fotoreportage van het wel
zeer spectaculaire vakwerk.

-0-
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Waarom water besparen?
Omdat de totale hoeveelheid water op aarde niet verandert, kan het
water dus nooit opraken. Dat is anders dan bij olie of gas dat in
de aardbodem zit. Die hoeveelheden kunnen wel opraken.
Het vervelende met water is dat het niet over de wereld "eerlijk" is verdeeld. Sommige
landen/streken veel te weinig en andere gebieden weer teveel. Het is kennelijk wel
mogelijk dat er via vele duizenden kilometers pijpleiding aardgas over grote delen van de
wereld kan worden verspreid maar niet met water. Of ligt het probleem in de slechts 2,
5 % dat bruikbaar is voor drinkwater of akkerbouw in 'droge' landen. Maar dat terzijde.
Om het water uit de kraan te laten stromen, moet het
wel eerst schoongemaakt worden. De winning,
zuivering en distributie van water kosten geld en
energie. Voor waterzuivering zijn natuurgebieden
nodig hoe minder water we gebruiken, hoe minder
chemicaliën er weer nodig zijn voor de zuivering.

De aarde bestaat voor 71%
uit water,
waarvan 2,5% zoet water.
En daarvan is weer 1%
bruikbaar voor mens en dier.

Lastig is ook het feit dat het Nederlandse drinkwater deels afkomstig is van de grote
rivieren. Soms te veel, soms te weinig. Dat vraagt dan weer om opberg capaciteit.
Gelukkig hebben we op ons tuincomplex de mogelijkheid om water voor onze tuinen uit
de sloten te halen. De kwaliteit van ons slootwater wordt de komende tijd naar
verwachting ook steeds beter. Ook steeds meer watertonnen om regenwater op te
vangen zien we op onze tuinen verschijnen.

-0-

Klimop of druivenranken tegen een gevel zien we vaak
genoeg, maar het kan nog heftiger!

-0-
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Chemische bestrijdingsmiddelen
In dit artikel nog even extra aandacht voor
de tips die ons aller AVVN geeft over
chemische bestrijdingsmiddelen
Voorkomen is beter dan bestrijden
Chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigen grond- en oppervlaktewater en zijn
gevaarlijk voor mens en dier. Tuinliefhebbers met hart voor de natuur en zorg voor het
milieu gebruiken geen of desnoods zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Het beste is
om preventieve gewasbescherming toe te passen door bijvoorbeeld:
• organische mest in plaats van kunstmest
• ruime plantafstand
• doordacht water geven
• ruime vruchtwisseling
• gekeurd zaai- en pootgoed
• combinatieteelt
• insectengaas
• diervriendelijke inrichting van de tuin
Wat kunt u veel beter niet inzetten:
• NPK-korrels (bijv. 12-10-18)
• (Tripple)Superfosfaat
• Kalkemon(salpeter)
• Kalisalpeter
• Kalksalpeter
• Ammoniumsalpeter
• Chilisalpeter
• Thomasslakkenmeel
• Thomaskali
• Kali 40 (60)
• Kopersulfaat
• Patentkali
-0-

Grondanalyse en bemestingsadvies
Hoe zit het met kwaliteit van de grond op onze volkstuin.
Wat is goed en wat kan beter.
Erg handig is de service die het AVVN ons biedt: 'grondanalyse en bemestingsadvies'.
Het aanvraag formulier is te downloaden van de site van het AVVN (www.avvn.nl). Voor
de leden die geen computer of printer hebben is op de volgende pagina het
aanvraagformulier afgedrukt.
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Wordfeud en de vereniging
Wordfeud, het spelletje op je mobieltje of tablet, dus het digitale Scrabble,
is ook bij jullie redacteur een gewild spelletje. Maar wat dat te
maken heeft met onze tuinvereniging lees je hier.

Wordfeud, dat ik op mijn tablet speel, kon ik plotseling niet meer spelen. Wat ik ook
deed en probeerde het lukte echt niet meer. Als ik bij instellingen keek zag ik dat de
ontvangst via WiFi goed was. Maar zodra ik Wordfeud of facebook wilde gebruiken
kreeg ik geen signaal. Marian stelde voor om dan maar Wordfeud op de PC te gaan
spelen.
Om Wordfeud op de computer te installeren moest ik inloggen met mijn Microsoft
account en toen ging ik, als echte computerleek, in de fout. Het resultaat was dat ik
helemaal niet meer in mijn computer kon komen. Het account kon je wel wijzigen en
vernieuwen, maar dan moet je inloggen op de site van Microsoft. Maar als je je eigen
computer niet meer in kan, dan is dat natuurlijk onmogelijk.
Het klamme zweet brak me uit. Ik kon niet meer internet bankieren, geen mails meer
versturen en ontvangen, onze website kon ik niet meer bijwerken en de lente uitgave van
ons verenigingsblad "Plantaardig" moest per mail naar de drukker. (En zo zie je dat ik
met een lang verhaal over Wordfeud toch bij onze vereniging terecht kom!)
Maar hoe nu verder?
Sinds jaar en dag kom ik voor computer problemen of een nieuwe computer of laptop bij
CSC , het Computer Service Centrum in Voorburg aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 76.
Als iemand me verder zou kunnen helpen dan waren het die CSC techneuten wel.
Met de PC en tablet onder de arm 's middags naar CSC gegaan en de problemen, ook die
van Plantaardig, uitgelegd. En hoe ze het hebben gefikst weet (en snap) ik niet maar de
volgende ochtend kreeg ik al een telefoontje dat de PC en zelfs mijn tablet klaar waren.
Deze lente uitgave van Plantaardig is dus mede tot stand gekomen dankzij het
vakmanschap van CSC. Ik was er zo blij mee, dat ik het hier toch even kwijt wilde.

www.computerservicecentrum.nl
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Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering
zaterdag 18 april
Het bestuur van de Volkstuindersvereniging Mariahoeve nodigt hiermede alle leden,
kandidaat- en ondersteunende leden, vertegenwoordigers van de Haagse Bond en
van de AVVN uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag
18 april 2015 om 14.00 uur in ons verenigingsgebouw het Tuinpaviljoen.
Agenda
1. Opening
2. Appèl
3. Benoeming voorzitter
- om in de vacature van 1e voorzitter te voorzien, stelt het bestuur voor
de heer Udo Teunis als 1e voorzitter te benoemen
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 11 oktober 2014
(zie winternummer Plantaardig 2014)
6. Jaarverslag secretariaat 2014 (zie lentenummer Plantaardig 2015)
7. Jaarstukken penningmeester 2014 (zie lentenummer Plantaardig 2015)
8. Verslag commissie van onderzoek 2014
9. Verkiezing 1e penningmeester
- kandidaat is de heer Pascal Schuit
10. Benoeming leden Commissie van Onderzoek
- aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw An Stoks en de heer Bram Franken
- aftredend en niet herkiesbaar is reserve-lid de heer Pascal Schuit
11. Jaarverslagen commissies
12. Besluitvorming berekening waterkosten
13. Machtiging aan het bestuur tot opzegging lidmaatschap van een lid
14. Stand van zaken Natuurlijk Tuinieren door de heer Ed Split
15. Benoeming van een lid tot lid van verdienste
16. Voortgang instelling commissie aanpassingen Huishoudelijk Reglement
17. Rondvraag
18. Sluiting
Punt 7: Vragen n.a.v. het financiële verslag van de penningmeester dienen uiterlijk op
6 april 2015 schriftelijk bij het bestuur te zijn ingeleverd.
Punt 13: Het bestuur heeft zich tot haar spijt genoodzaakt gezien de procedure in te
zetten die moet leiden tot de opzegging van het lidmaatschap van een lid van de
vereniging. Alle bijzonderheden (de grondslagen van het besluit) zijn in een dossier
opgenomen. Een samenvatting van dit dossier ligt een uur voor de vergadering ter
inzage voor de leden.
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De ondergetekende, ……………………………………………………………………………(tuin nr.................)

machtigt hierbij dhr./mevr. ……………………………………………………………...(tuin nr.................)

om namens hem/haar een stem uit te brengen tijdens de algemene
ledenvergadering van
Volkstuindersvereniging Mariahoeve op 18 april 2015.

Handtekening ………………………………………………………………………… Datum…………………………………

------------------------------------------------------------------------------------0-

Jaarverslag secretariaat over
het kalenderjaar 2014
Bestuurszaken
Tijdens het afgelopen jaar zijn er verschillende bestuurswisselingen geweest en heeft
het bestuur twaalf keer vergaderd. Zoals gebruikelijk is er ook tweemaal een Algemene
Ledenvergadering gehouden. Ook dit jaar is er weer regelmatig contact geweest met de
Gemeente, de AVVN, de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen en het
Hoogheemraadschap van Delfland en Rijnland. Er waren behoorlijk wat opzeggingen,
waardoor we weer nieuwe leden konden verwelkomen. Onze vereniging zit weer “in de
lift” gezien de wachtlijst die we momenteel hebben en dat is een goede zaak! Helaas
moest het bestuur de proeftijd van een lid beëindigen wegens het niet voldoen aan één
van de vereisten van het lidmaatschap, n.l. de verplichting om binnen een jaar na aanvang
van de proeftijd een tuinhuisje te plaatsen. Ook heeft het bestuur gebruik moeten
maken van de verkregen machtiging van de Algemene Ledenvergadering om het

Plantaardig lente 2015

32

lidmaatschap van een lid op te zeggen wegens het niet tijdig voldoen aan de financiële
verplichtingen. Vanwege slecht onderhoud en/of ouderdom zijn er het afgelopen jaar
ook enkele tuinhuisjes afgekeurd en zijn daar weer nieuwe huisjes voor in de plaats
gekomen. Het 30-jarig bestaan van onze vereniging heeft het bestuur niet ongemerkt
voorbij laten gaan, maar met een bescheiden hapje en drankje in het Tuinpaviljoen
gevierd.
Tuincontroles
Het bestuur heeft, vanwege het niet beschikbaar zijn van een tuincontrolecommissie,
het afgelopen jaar enkele keren een bestuursschouw gehouden. Daaruit is gebleken dat
het nut hiervan zeker niet overbodig is. Er zijn behoorlijk wat mails en brieven de deur
uitgegaan, waarna uiteindelijk ook nog een tiental leden op gesprek moesten komen. Al
met al heeft het bestuur hier zeer veel (vrije) tijd en energie in moeten steken.
Waarbij bij sommige leden vermeld dient te worden dat men vaak naar een ander
verwijst met de tekst “waarom bij mij wel en bij hem/haar niet”.
Natuurlijk Tuinieren
De leden van de werkgroep Natuurlijk Tuinieren hebben het afgelopen jaar hun beste
“groene beentjes” voorgezet om uiteindelijk door te groeien naar de felbegeerde vierde
stip op het keurmerk. Het afgelopen jaar is het team versterkt met enkele tuinleden en
met enkele mensen van buiten onze vereniging en dat was een aangename aanvulling. Een
hoogtepunt was het afgelopen jaar het symposium van de AVVN en in dit kader ook de
landelijke Dag van de Tuin waaraan ook onze vereniging heeft deelgenomen. De oude
bestuurskamer is inmiddels gesloopt en afgevoerd om plaats te maken voor een
openbare pluk-kruidentuin. Op de plaats van het grasveld naast de Jeu de Boulesbaan is
een vlindertuin aangelegd en van oude rijplaten (verrassing in de grond achter de oude
kantine) is een plantenbak gemaakt. Ook het grasveldje langs het Ooievaarspad is onder
handen genomen en natuurvriendelijk gemaakt door de aanleg van twee bloemenweiden
en een snipperpad. Leden van Natuurlijk Tuinieren, aangevuld met enkele bestuursleden,
hebben dit jaar op de eerste Natuurbeurs Haaglanden met een stand reclame gemaakt
voor het Natuurlijk Tuinieren op ons complex. Last but not least; de werkgroep
Natuurlijk Tuinieren is genomineerd voor de Gulden Klinker 2015 met daaraan verbonden
een bedrag van duizend euro.
Tuinpaviljoen
Mede door de ondersteuning van enkele tuinleden en niet-tuinleden is het Tuinpaviljoen
tijdens de werkbeurten weer “open” geweest. Ook enkele Verenigingen van Eigenaren
hebben gebruik gemaakt van het Tuinpaviljoen voor hun vergaderingen. Voor het
komende seizoen staan er enkele nieuwe activiteiten gepland.
Plantaardig en website
Waar we bij de vorige keuring voor het keurmerk minpunten op deze onderdelen hebben
gescoord, ziet het er bij de volgende keuring allemaal veel rooskleuriger uit. Door de
inzet van Bert Blom (Plantaardig en website) en Bart Fennema (website) beschikken we
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thans over een verenigingsblad en een website die er “op en top” uitzien; overzichtelijk
en barstensvol met actuele informatie voor en over onze vereniging.
Algemeen
Het oude -gedeeltelijk versleten- kunststof tuinmeubilair op het terras bij ons
verenigingsgebouw het Tuinpaviljoen is vervangen door een aantal houten picknick sets.
Ook het afgelopen jaar hebben helaas de inbrekers ons complex niet overgeslagen.
Na een onderbreking vanwege de nieuwbouw van ons verenigingsgebouw is de traditie
van “Bloemetjesdag” weer in ere hersteld en heeft iedereen genoten van een
rondwandeling over ons tuincomplex, die werd gevolgd door een gezamenlijke lunch. Ter
afsluiting een muzikale verrassing; ons tuinlid Kor Krul verraste de aanwezigen met
boeiend flamengo gitaarspel. Vanwege de sloop van ons oude verenigingsgebouw was ook
ons briefpapier, met daarop de afbeelding van het verenigingsgebouw, niet meer
bruikbaar. Maar mede door de inspanningen van Bert Blom en Piet van Steijn en druk
door Erwin van der Vlis, beschikken we weer over briefpapier met een nieuw jasje.
De Jeu de Boulesbaan heeft een nieuwe -onkruidvrije- vulling gekregen en ligt klaar om
in gebruik te worden genomen.

-0-

Jaarverslag bouwcontrole- en
bouwtaxatiecommissie over 2014
De bouwcontrole- en bouwtaxatiecommissie heeft het afgelopen jaar geregeld controles
en taxaties uitgevoerd.
Enkele malen moest de commissie "streng optreden" omdat werd geconstateerd dat een
bouwsel niet geheel voldeed aan de reglementen. Reglementen die wij overigens als
verenigingsleden zelf in Algemene Ledenvergaderingen hebben goedgekeurd en
vastgelegd in het bouwreglement van de vereniging.
Gelukkig kon de commissie met hun expertise ook geregeld in het belang van het
betreffende tuinlid adviseren met betrekking tot het onderhoud van een tuinhuisje.
Veel voorkomend is dat er onder een huisje onvoldoende ventilatie aanwezig is waardoor
het hout van de vloer en ook de onderzijde van een tuinhuisje wordt aangetast door
vocht. Ook slechte afwatering van het hemelwater kan de kwaliteit van een huisje
aantasten en kunnen beschadigingen in de schilderwerk of dakbedekking vocht de kans
geven het hout aan te tasten. En dat is natuurlijk jammer want niet alleen de tuin maar
ook het tuinhuisje is onze trots.
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Helaas moest er in 5 gevallen besloten worden om een tuinhuisje af te breken. Deze
tuinhuisjes waren, deels door ouderdom en deels door achterstallig onderhoud, dermate
slecht geworden dat deze niet meer konden worden overgedragen aan een nieuwe
huurder.
Tot slot adviseert de commissie, in uw eigen belang en die van uw collega-tuinders, de
gasslangen en aansluitingen geregeld nauwkeurig te contoleren. Aan de kwaliteit van de
gasslangen én de slangklemmen bleek nog wel eens wat te mankeren.

-0-

Gasslangen in het kort
1. Voor propaangas alleen de oranje gasslang gebruiken.
2. Slang vervangen na 3 à 4 jaar of eerder in geval van verkleuring of beschadiging.

-0-

Jaarstukken penningmeester
Door onvoorziene omstandigheden konden de jaarstukken van de penningmeester
niet in deze uitgave van Plantaardig worden afgedrukt.

De betreffende jaarstukken zullen voor
de leden los bij deze uitgave worden
toegevoegd.

-0-
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Werkbeurtenrooster 2015
(Versie: maart)

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

73 Mw. C. vd. Rande

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
Data: 18/04 13/06
01/08 26/09 21/11 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. Huijbrechts

Mw. C. Tromer

66 Dhr. M. Bulut

Mw. L. Portier

80 Dhr. C. Swanink

Dhr. A. van Stijn

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
Ed Split
Jan Stam
Udo Teunis

06-31687827
06-51678566
06-13605920
06-42165358

Plantaardig lente 2015

36

Tuintips

Aardappelen poten
April schijnt de beste maand te zijn om aardappels te poten. Gebruik hiervoor geen
gewone aardappelen uit de winkel, maar kies voor echte pootaardappelen voor het beste
resultaat.
Bemesten
Om een gezonde bodem te krijgen is bemesten vaak nodig. Dit geldt voor zowel sier- als
moestuinen. Het voorjaar is de beste tijd om te bemesten.
De voorjaars kaalslag
Het voorjaar is het goede moment om;
- dode bloemen en takken aan struiken en bomen weg te knippen.
- te beginnen met het wieden van onkruid.
- planten 'te delen' / 'te scheuren' en te verpoten.
- dode en beschadigde takken van rozen te snoeien. De nieuwe loten afsnoeien tot
15 á 25 cm van de grond. De kleinere loten tot 7,5 cm van de grond. Daarna
iedere maand de rozen wat mest geven.
- de overige struiken snoeien tot 10 á 15 cm van de stam.
Rabarber
In het voorjaar kunnen rabarberstelen worden geoogst. Gebruik de rest van het jaar
om de plant de gelegenheid te geven weer nieuwe stelen te produceren na zo'n zware
bevalling.
"Badplaatsen" voor vogels
Vogels zijn gek op het nemen van een badje. En dan het
liefste op een wat beschutte plek uit het oog van
vijanden. Dus ook op jouw tuin is een badplaats van harte
welkom. Het hoeft niet speciaal een vijver te zijn want
een met water gevulde schaal of specie-emmer is voor de
vogels al een ideale Scheveningen, Zandvoort of Egmond
aan Zee.

TIP
Zorg ervoor dat dieren niet
kunnen verdrinken in een wat
diepere "badplaats". Zet een
plankje schuin in het water
zodat dieren er altijd weer
kunnen uitklauteren.

Niet snoeien in het voorjaar
Van een aantal bomen is de stuwing van de sapstroom nog zo krachtig dat de boom kan
doodgaan als er te vroeg wordt gesnoeid. Deze bomen mogen pas gesnoeid worden als
deze helemaal 'in het blad staan'. Dit geldt vooral voor de berk, de esdoorn en de
haagbeuk.
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"Vloerverwarming"
Vaak is in het voorjaar de bodem nog niet warm genoeg om groetenzaden goed te kunnen
laten ontkiemen. Dek in dat geval de grond vóór en na het zaaien af met plasticfolie. Na
het zaaien is het gebruik plastic met perforaties aan te bevelen.
Sneeuwklokjes splitsen
Sneeuwklokjes vermeerderen zich vanzelf. Maar staan ze te lang op een vaste plek, dan
worden de jonge bolletjes uit de grond geperst. Als je de bolletjes in maart opgraaft en
splitst, dan kunnen ze zich beter handhaven.
Pollen
Tuinders die gevoelig zijn voor pollen hebben een rustige periode achter de rug. Ook nu
lijkt de hinder van pollen nog mee te vallen. Maar let wel, "hier en daar kunnen sporen
van schimmels in de lucht zijn. Met name bij het opruimen van bladafval in de tuin
kunnen sporen van schimmels, die dat bladafval afbreken en verteren, in de lucht komen.
Ook kan men bij het snoeien van bijvoorbeeld Platanen last hebben van allergenen die op
het blad voorkomen; immers er leven diverse organismen waaronder ook
schimmelsoorten op het blad van deze bomen. Bij het afsnoeien van takken en blad
kunnen bovendien heel fijne vloeistofdruppeltjes in de lucht komen die bij inademen in
de bovenste luchtwegen irritatie kunnen oproepen bij een klein aantal mensen" aldus de
site van pollennieuws.nl.
Scheuren van vaste planten
Het scheuren kan het beste in het vroege voorjaar gebeuren. Het scheuren gaat als
volgt: haal de plant uit de grond, snij de wortelkluit in stukken (waarbij de stukken
voldoende scheuten of knoppen moeten hebben), gooi het middendeel van de wortelkluit
weg omdat dit de oudste is en verdeel de overige stukken over de tuin of geef ze aan
collega tuinders.
Sierbladstruiken
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 een volgend nummer van Plantaardig aan de orde.
Snoeien

Om vochtverlies en ziekte te voorkomen kunnen wat grotere snoeiwonden met bv.
grondverf worden ingesmeerd. Gebruik van carbolineum of teer is niet aan te raden.
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Kort nieuws
Nieuwe bestuursleden
De leden die aanwezig waren op de laatste Algemene Ledenvergadering waren er 'live'
getuige van: onze leden Udo Teunis en Pascal Schuit hebben zich onder luid applaus
aangemeld om deel te gaan uitmaken van het bestuur van onze vereniging. Udo en Pascal,
veel succes toegewenst met jullie nieuwe functie!
Voortgang ecologische verbindingszone
Het lijkt nu definitief! De gemeente en het Waterschap hebben de plannen goedgekeurd
en de financiën zijn geregeld. Dit jaar dus via een stuw water uit de polders naar De
Schenk en onze sloten!
Niet vergeten!
Algemene ledenvergadering (ALV) is op 18 april 2015. Zie de uitnodiging en agenda.
Help mee de vogels te beschermen
Genieten van vogels en vogels beschermen gaat hand in hand. In het veld met een kijker,
in de tuin bij de voedertafel: vogels kijken is fascinerend, spannend en soms ontroerend.
Maar zonder onze bescherming redden ze het niet. Vogelbescherming Nederland komt
op voor vogels en hun leefgebieden. Uw steun is daarbij hard nodig! Voor slechts € 24,50
per jaar draagt u al uw steentje bij!
Eileg
De afgelopen 25 jaar schijnen zangvogels steeds eerder met hun eileg te beginnen. Was
het destijds omstreeks 17 mei dat de zangvogels hun eieren gingen leggen, is het anno
2014 al omstreeks 7 mei. - Wat er allemaal niet wordt onderzocht! Verspilling van energie
De schatting is dat er wereldwijd maarliefst voor 80 miljard dollar wordt verspild aan
energie. "En dat wordt veroorzaakt door de inefficiënte slaapstand van de 14 miljard(!)
elektronische apparaten die in verbinding staan met internet zoals printers, modems en
spelcomputers. Naar verwachting zal de verspilling nog verder toenemen, misschien wel
tot 120 miljard dollar in 2020", aldus het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
- Nou, blij dat ik geen internetaansluiting heb op de tuin Felicitaties voor tuinvereniging Zonneweelde
Onze Haagse collega tuinvereniging “Zonneweelde” heeft op 27 november jl. in het
kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren een vierde stip weten te behalen
(de hoogste score). Namens onze vereniging: van harte gefeliciteerd!
Vernielingen op een tuincomplex in Voorhout
Waarschijnlijk door opgeschoten jeugd is afgelopen december op een tuincomplex in
Voorhout voor duizenden euro's schade toegebracht. Hekjes, bloempotten en vele
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ruiten van kassen sneuvelden. Aangezien er al vaker vernielingen werden aangericht was
het voor, met name oudere, tuinders aanleiding om te stoppen met tuinieren. Treurige
zaak!
Kwartaalblad "De Wulp"
Wist je dat je het prachtige kwartaalblad "De wulp" van de Haags Vogelbescherming ook
digitaal kunt lezen op hun site. (www.haagsevogels.nl).
Gratis App's
Ga naar de site van Vogelbescherming Nederland en lees hoe je de gratis App's van
Vogelbescherming Nederland kunt downloaden.
7.000 populieren
De gemeente Den Haag heeft afgelopen jaar alle 7.000 populieren (!) langs straten en
lanen laten controleren op veiligheid en conditie: 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.
Nieuwe adverteerder
De alom bekende specialist in hobbykassen Batist uit Wateringen is sinds heden
adverteerder in ons blad. Geregeld heeft Batist ook gebruikte hobbykassen in de
aanbieding (zie een voorbeeld in de advertentie elders in dit blad). Bent u op zoek naar
een nieuwe of gebruikte kas dan is dit het aangewezen adres. Let wel op bij het
aanvragen van een bouwvergunning op de maximale afmetingen die zijn toegestaan. Het
bestuur kan u helpen/adviseren bij een aanvraag.
Nieuwbouw vogelasiel "De Wulp"
Niet alleen vogels, maar ook egels, eekhoorns en vleermuizen worden in "De Wulp" door
geweldige vrijwilligers opgevangen. Het onderkomen van het asiel werd echter slecht.
Maar als alles volgens planning verloopt is half maart de nieuwbouw gereed, inclusief een
educatieve ruimte.
Permacultuurcentrum Den Haag
Het is leuk om de site www.permacultuur.nu in de gaten te houden. Op deze site tal van
wetenswaardigheden en uitnodigingen voor workshops op het gebied van (moes)tuinieren.
Smullende egeltjes
Door de zachte winter liepen er nogal wat egeltjes rond. De vrijwilligers (complimenten!)
van de Egelopvang hadden het er maar druk mee.
- Wist u overigens dat egels kattenbrokken en pindakaas heerlijk vinden? De 500 gepasseerd
Sinds de start van onze vernieuwde website zijn er al meer dan 500 nieuwtjes en
mededelingen op deze site gepubliceerd. Wekelijks dus even inloggen om "bij te blijven"!
www.vtvmariahoeve.nl
-0-
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Inleveren kopij voor Plantaardig
Uitgave:

Inleveren kopij:

Streefdatum publicatie:

Zomernummer
(juni - augustus)

Uiterlijk 15 mei

1e week juni

Herfstnummer
(september - november)

Uiterlijk 15 augustus

1e week september

Winternummer
(december - februari)

Uiterlijk 15 november

1e week december

Lentenummer
(maart - mei)

Uiterlijk 15 februari

1e week maart

Ja, ik word donateur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve.
Naam dhr/mevr .…………………………………………………………………………………………………………………...........
Straat .…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode …………………… woonplaats .………………………………………………………………………………………….
E-mailadres……………………………………………………………….. tel.nr. ……………………………………………………
Ik ondersteun de vereniging met € ……….. per jaar (minimaal € 12,50).

Handtekening …………………………………..…………………..
U kunt dit formulier opsturen naar VTV Mariahoeve, Postbus 91411, 2509 EA Den Haag
en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op NL05INGB0005004839.
Als donateur ontvangt u ons verenigingsblad “Plantaardig” en bent u van harte welkom
bij onze verenigingsactiviteiten.
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Al sinds 1970 hét bedrijf voor Den Haag en omstreken voor al uw problemen en vragen
rondom elektrotechniek, inbraakbeveiliging, telefoon, data /
netwerk, brandmeldinstallaties, camera installaties, intercom, videofoon en aanverwante
zaken.
Natuurlijk hebben we ook een 24 uurs storingsdienst.
Zichtenburglaan 1A 2544EA Den Haag 070-3661800
www.ginderen.nl

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

Volkstuindersverenigng "Mariahoeve"
dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun !
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