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Onze vrijwilligersorganisatie  
 
 

Bestuur  (bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)  
 

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur Udo Teunis 

2e voorzitter Vacant 

1e Penningmeester - lid dagelijks bestuur Pascal Schuit 

2e Penningmeester Sigmar van der Vlis 

Secretaris Ineke van der Vlis 

Bestuurslid  Ed Split   

Bestuurslid Rob van der Vlis 
 

Commissie van onderzoek 

Bram Franken –  An Stoks 

Verenigingsblad “Plantaardig" 

Bert Blom 

(redactie@vtvmariahoeve.nl) 
 

Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 
 

Tuincontrole commissie 

André de Prez - Bram Franken  

Tuintaxatie commissie 

Bram Franken - Hely Split 
 

Bouwcontrole commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 

Bouwtaxatie commissie 

Theo Velthuysen - Richard Hilgeman 
 

Begeleiding werkbeurten  

Ed Split- Udo Teunis - Pascal Schuit - Rob van 

de Vlis 

 

Natuurlijk Tuinieren 

Ed Split (coördinator) – Hely Split –  Sient Vingerling – Periklis Skourlis – Doreen Saunders – 

Jean Otterspoor – Piet van Steijn – Bert Blom – Kor Krul - Zenzi Burgy - Frances Hartmann - 

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

 

Ondersteuning onderhoud groen 

Mieke van der Kaaij – Adriana Oele 

 
 

 

Speciale dank aan: 
 

Postuum Erelid 

Mevrouw F.G. Staal 
 

Ereleden 

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

Leden van Verdienste 

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

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

De winter is alweer bijna voorbij. Nou ja, van een winter konden we eigenlijk niet 

spreken. Met een record temperatuur van 13,4 graden met de Kerst was er eigenlijk 

meer sprake van een verlengde herfst.  

 

Een uitschieter was er in Haaksbergen waar nog net even een schaatsmarathon op 

natuurijs kon worden verreden. 

Maar de winter is officieel pas op 30 maart ten einde, dus we hebben nog een paar 

dagen de tijd................. 

 

Nu de kans op een Elfstedentocht toch weer echt verkeken lijkt, richten we ons maar 

op een nieuw lenteseizoen.  

 

Vorig jaar stuurde ons tuinlid Sient Vingerling ons een serie van door haar genomen 

foto's van een koolmeesje dat vanuit hun nestkastje de wijde wereld ging verkennen. 

Natuurlijk hebben we deze foto's bewaard om ze in deze lente uitgave van Plantaardig 

te kunnen laten zien. 

 

De meest aangrijpende foto hebben we op de voorpagina afgedrukt. Let toch op dat 

kopje dat nieuwsgierig naar buiten kijkt. Wat zou er allemaal in dat kopje omgaan? 

 

Elders in deze uitgave wat meer informatie over de koolmees van Vogelbescherming 

Nederland en natuurlijk de foto's van Sient. 

  

Een ieder een fijne lente toegewenst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De redactie 
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Terugblik nieuwjaarsreceptie 
 
Op zaterdag 16 januari 2016 werd onze traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden.  

 

Onder grote belangstelling van 

leden en genodigden sprak onze 

voorzitter Udo Teunis de 

aanwezigen toe. 

 

Allereerst stond een ieder stil 

bij het overlijden van ons 

tuinlid Arie Osnabrug op 10 

december jl. 

Arie was vele jaren als 

bestuurslid actief en samen 

met zijn vrouw Leny stond hij 

garant voor vele activiteiten 

binnen onze vereniging. Leny en 

familie worden veel sterkte 

toegewenst bij het verwerken 

van het verdriet. 

 

Udo memoreerde verder de 

inspanningen die onze 

vereniging het afgelopen jaar 

zich heeft getroost op het 

gebied van onder andere 

Natuurlijk Tuinieren, het 

opzetten van het beleidsplan 

voor de komende jaren, het 

instellen van commissie die de 

reglementen tegen het licht 

houden en het realiseren van de 

open verbinding in de 

ecologische verbindingszone De 

Schenk, middels een 

kantelstuw. Hierbij werd wel 

opgemerkt dat het schonen van 

de sloten op en rondom ons 

tuincomplex nu ook voortvarend 

zal moeten worden aangepakt 

door de gemeente en het 

Waterschap. 
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Na al deze positieve 

inspanningen vroeg Udo ook 

aandacht voor enkele zorgen.   

 

Zo is er sprake van 

achterstallig onderhoud op  

enkele tuinen op ons 

tuincomplex en hoewel het 

bestuur weer (bijna) op volle 

sterkte is, is er grote 

behoefte aan vrijwilligers die 

enkele taken op zich willen 

gaan nemen.  

Als voorbeeld te denken aan 

het beheren van de 

verenigingswinkel die 

binnenkort zal worden 

vervangen door nieuwbouw.   

 

Ook het gaan organiseren van 

activiteiten zoals Jeu de 

Boules of activiteiten in onze 

prachtig verenigingsgebouw, 

die veel meer mogelijkheden 

biedt dan we wel denken, 

vraagt om extra helpende 

handjes.  

 

 

Tot slot proostte Udo samen met de aanwezigen op een goed 2016 en bleef het nog 

lang gezellig onrustig in ons 

verenigingsgebouw het 

"Tuinpaviljoen". 

 

-0- 
  

Niek Groothedde 
 

De redactie hoopt nog steeds op wat meer inbreng van onze leden, want wat is er niet 

leuker dan artikelen in Plantaardig aan te treffen van onze eigen leden? Foto's krijgen 

we gelukkig geregeld en daar zijn we hartstikke blij mee. Maar Niek Groothedde van 

tuin 21 verraste ons wel heel bijzonder met een door hem getekend stripverhaal over 

boswachter Pijl. Zie elders in dit blad! 
 

-0- 
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Aan: 

 

De leden, verenigingskandidaatsleden, leden van verdienste, 

ereleden en ondersteunende leden van Volkstuindersvereniging 

"Mariahoeve", alsmede de afgevaardigden van de Haagse bond van 

Amateurtuinders 

 

 

 

UITNODIGING 
 

  

Het bestuur van Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" 

nodigt u hierbij van harte uit voor de 

 

Algemene Ledenvergadering 
 

op zaterdag 16 april 2016 

Aanvang 10:30 uur  
 

in ons verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen" 

 

 

De stukken voor deze vergadering worden u los van deze 

Plantaardig aangeboden. 

 

 

 
 

vtv Mariahoeve - Postbus 91411 2509 EA Den Haag - Bezoekadres Isabellaland 2320A 2591 CZ Den Haag 

Website: www.vtvmariahoeve.nl - email: info@vtvmariahoeve.n 
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Niet altijd "broodnodig" 
 

Onderstaand door Richard Hilgeman op geattendeerd. Richard las  

dit advies van Vogelbescherming Nederland op Facebook 

 

Voorkom dit soort 

narigheid in de lente, 

door vanaf nu de 

eenden niet te veel 

brood te voeren en 

dit aan iedereen te 

laten weten! 
 

Af en toe een handje 

graan of een kapje 

oud brood: geen 

probleem. Superleuk 

juist, even met de 

(klein)kinderen het 

park in. Maar géén 

tassen vol. 

 

Door overmatig voeren leven in dorpen en steden te veel eenden in een te klein gebied, 

waar ook nog nauwelijks natuurlijke dekkingsmogelijkheden zijn voor de vrouwtjes. 

Dat leidt tot problemen. 

 

 

Na dit artikel kwamen we al surfend op het web nog het volgende tegen: 

 
Eendjes voeren, wel of niet? 
Wie is er niet groot mee geworden? Hand in hand met opa en oma, een zakje oud 

brood mee: eendjes voeren. Gefascineerd als ze ruzie maken, beetje bang als ze 

allemaal om je heen staan, opgewonden blij als meeuwen stukjes uit de lucht snaaien. 

Een eerste en belangrijke kennismaking met natuur. Maar… er kleven ook nadelen aan. 

 

Nadelen 
Veel brood eten is niet gezond voor eenden. Het is geen natuurlijk voedsel; het is te 

eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen missen, en er zit zout in, wat echt ongezond 

voor ze is. Het is niet nodig. Eenden eten ‘s winters vooral gras en waterplanten en dat 

kunnen ze prima vinden: veel gezonder! Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen 

en dat trekt ook ratten en muizen aan. Of het wordt gegeten door meeuwen en kauwen 

die soms overlast in de wijk veroorzaken. Brood dat in het water blijft liggen vervuilt 

het water en is een voedingsbodem voor ziekteverwekkers. 
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Te kleine leefomgeving 
Overmatig voeren zorgt voor veel eenden in een heel klein gebiedje. Dat leidt weer tot 

agressieve paringen. Door de onnatuurlijke omstandigheden van een park kan het 

vrouwtje zulk geweld vaak niet ontvluchten. 

 

Mag ik de eendjes dan helemaal niet meer voeren?! 
Jawel, het mag nog steeds, maar doe het op een verantwoorde manier: 

Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud brood kan weinig kwaad, maar houd het 

beperkt, geen hele broden! 

 

Iets anders dan alleen maar brood 
Bied de dieren eens wat anders aan: doperwten, maïs of ander graan (kippenvoer!). Er 

is zelfs speciaal eendenvoer te koop. Voer niet te veel! Dus ook geen bergen graan en 

erwten, het moet opgaan waar je bij staat! 

 

En tuinvogels bijvoeren dan? 
Daar is niets mis mee, maar ook hier geldt: geen grote hoeveelheden brood, voer 

gevarieerd en met mate! Wat bijvoeren kan absoluut geen kwaad voor de tuinvogels en 

het levert ook geen andere problemen op. Je helpt ‘jouw’ vogels de winter door en je 

hebt er ook nog veel plezier van. 

 

 

Gezond voer voor eendjes 
 

(Verkrijgbaar via www.vivara.nl) 

 

Speciaal gezond voer voor eenden. 

Niets leuker dan samen de eendjes voeren in het 

park! Speciaal voor dit feest heeft Vivara  voer 

ontwikkeld dat alle vitamines en mineralen bevat 

die eenden, zwanen en ganzen nodig hebben om 

gezond te blijven. Dit uitgebalanceerde voer 

bevat alle vitaminen, mineralen en overige 

ingrediënten die eenden, zwanen en ganzen nodig 

hebben. Het is geschikter om te voeren dan 

bijvoorbeeld brood, omdat het meer 

voedingsstoffen bevat.  

 

 

 

-0- 
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Ter vergelijking 

 

Stadsgewest Haaglanden 

 (Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, 

Leidschendam-Voorburg, 

Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 

Wassenaar en Midden-

Delfland) telt ruim 1 miljoen 

inwoners en bestrijkt een 

oppervlakte van 405km2 

Isle of Man 
 

Meerdere malen was uw redacteur op het Eiland Man. Aanvankelijk niet vanwege  

het natuurschoon, maar vanwege de motorraces aldaar en dan  

met name de races met 'classic' motoren. 

 

Isle of Man, een eiland dat ligt tussen Engeland en Ierland in de Ierse zee, is een oase 

van ruige natuurschoon. 

 

Een eiland met een oppervlakte van zo'n 570 km2 en 

slechts 87.000 inwoners. 

 

Vooral bekend vanwege de 'beruchte' TT races die in 

mei/juni worden gehouden. Races over het gehele eiland 

op de openbare weg, rakelings langs bomenrijen, door 

straatjes van diverse dorpjes en stadjes en door 'the 

mountain' langs rotswanden en afgronden.  

 

Echter, zoals gezegd, gaat mijn voorkeur uit naar de 

Classic races in augustus. Oude Norton's, BSA's of 

Velocette's. Maar ook Japanse en Italiaanse racemotoren uit het verleden zijn daar in 

augustus te bewonderen.  

 

Maar deze informatie hoort niet thuis in een blad van een volkstuindersvereniging. 

 

Wel, het gaat nu om de natuurschoon. Wat 

een geweldig eiland!  
 

Je kunt er uren wandelen zonder iemand 

tegen te komen en genieten van prachtige 

uitzichten over de zee, gevarieerde 

landschappen, maar ook pittoreske dorpjes. 
 

De mensen die wat buitenaf wonen hebben 

veelal de beschikking over grote tuinen maar 

in de dorpen zijn ook vele fraai aangelegde 

tuinen (en tuintjes) te bewonderen. 
 

We (mijn motormaatje en ik) hebben het 

genoegen dat we op het eiland niet in één van 

de, overigens prachtige, hotels hoeven te 

logeren. We mogen ons verheugen op een 

steeds weer gastvrij onthaal bij kennissen in 

het plaatsje Ramsey. (Thank you Jane, thank 

you Rob!). 
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Het bestaan van volkstuinen, daar is men mee bekend 

maar je zult ze op het eiland niet aantreffen. 

Wel kom je geregeld moestuintjes tegen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Het wapen van Isle of Man) 

 

 

Mocht je ooit eens een geweldige vakantiebestemming zoeken, 

dan is Isle of Man meer dan van harte aan te bevelen! 
 

-0- 
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Glas in lood of beton 
 

Het team van Natuurlijk Tuinieren blijkt niet alleen uitstekend met  

planten en zo uit de voeten te kunnen, maar is ook met  

'harde' materialen zeer creatief bezig  

 

 
 

 

 

 

Leuk voorbeeld van 

 "hergebruik" toch? 

 
 

 

 

 
  

"Broertje" Richard van Hely bleek nog wat glas in lood ramen te hebben staan. De 

vraag werd aan het team van Natuurlijk Tuinieren gesteld "hebben jullie er wat aan?" 

"Kom maar op daar weten we wel raad mee" was het antwoord. 

 

En binnen de kortste keren werd door het 

team een fraai hoekje gecreëerd bij de 

kruidentuin. Het is nog niet helemaal af, maar 

in gedachten zien we ons al zitten op het 

Engels bankje (dat wordt momenteel 

geschilderd en voorzien van nieuwe latten) uit 

de wind achter de glas in lood wand al 

genietend van de kruidentuin. 

 

En mocht het te warm zijn dan is er aan de 

overzijde een prachtige betonnen bank in de 

schaduw van een boom beschikbaar.  

 

Ja, met beton blijkt het team van Natuurlijk 

Tuinieren ook uitstekend overweg te kunnen!.  

 
-0- 
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De Koolmees 
 

In het stukje "Bij de voorpagina" hadden we al informatie  

van de Vogelbescherming over de koolmees beloofd: 

 
De Koolmees 

 

Het is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland: de koolmees. Vrijwel 

iedereen die een nestkast in tuin of park heeft hangen kan wel bijna rekenen op de 

aanwezigheid van deze geel-groen-zwarte acrobaat.  

Mannetje en vrouwtje lijken sterk op elkaar, maar zijn toch goed te onderscheiden. 

Mannetjes hebben namelijk een flinke brede zwarte stropdas over de borst hangen, 

terwijl dat bij de vrouwtjes slechts een dun sjaaltje is.  

 

De koolmees is vermaard om zijn repertoire aan geluiden. Een beetje koolmees kent 

wel 40 varianten op de koolmeeszang. Door overal in zijn territorium een ander 

deuntje te zingen, denken mezen uit de omgeving dat het gebied al druk bewoond is 

door koolmezen. Over elkaar voor de gek houden gesproken.......... De buurmees past 

precies dezelfde truc toe!  

 

In Nederland leven veel meer koolmezen dan er natuurlijke boomholten zijn; een groot 

deel van de mezen bewoont dan ook een nestkast. Ook de wintersterfte is door gul 

gegeven vetbollen en pindanetjes lager dan in een natuurlijker situatie. Maar het is 

natuurlijk een prachtig gezicht om zo'n behendige koolmees aan een mezenbol te zien 

bungelen. 

 
Overige namen 

Great Tit , Parus major 

 

Familie 

Mezen (Paridae) 

 

Status 

Zeer talrijke broedvogel; tijdens 

invasies doortrekker in (zeer) 

groot aantal 

 

Europese verspreiding 

Verspreid door Europa voor, 

onder de voorwaarde dat er 

bomen -met geschikte 

nestholten erin- aanwezig zijn. 

 

Leefomgeving 

Bos, park en tuin, stedelijk 

gebied 

 

Broedbiotoop 

Bosrijke struikgewas, houtwallen 

en -singels: overal waar bomen 

staan  

 

Voedsel 

Rupsen, andere kleine insecten 

en zaden 

 

Aantal legsels 

Eén of twee legsels per jaar 

 

Aantal eieren 

8-13, soms 7-15 

 

Trekroute 

Continentaal Europa 

 

Overwinteringsgebied 

Nederlandse koolmezen 

overwinteren in Nederland.  

 

 

 

-0- 
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De belevenis van een klein koolmeesje 
 

Foto's: Sient Vingerling. 

 

 

 

 

-0- 

 

Ik ga maar eens 
even naar buiten 

Oeps, het is 
best wel groot 
daar buiten! 

 

Ja, het vliegen 
lukt! 

Mooie 
landing, al zeg 

ik het zelf!  

Nou, daar zit 
ik dan 

helemaal 
alleen, wel erg 

eng..... 

 

Zo'n veilig 
nestkastje is toch 

niet verkeerd! 
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Klimaatbomen 
 

Op 4 december 2015 hebben wethouders Boudewijn Revis (Buitenruimte) en Joris 

Wijsmuller (Duurzaamheid) 2 klimaatbomen geplant in het Jenny Plantsoen. 

Maar wat zijn nou klimaatbomen en wat moeten/kunnen we ermee? 

 

 

De gemeente: 
 

Verandering van het klimaat 

 

Het klimaat verandert, waardoor het 

warmer wordt in de stad. Om de stad 

leefbaar te houden is het toevoegen van 

groen en bomen noodzakelijk. Vorig jaar 

was er een klimaattop in Parijs, waar op 

hoog niveau is onderhandeld om 

afspraken te maken over het tegengaan 

van de opwarming van de aarde.  

 

De gemeente Den Haag is al van start 

gegaan, in de wijkplannen voor de 

stadsdelen wordt er zoveel mogelijk 

nieuw groen en bomen geplant. 

 

Wat zijn klimaatbomen? 

 

Klimaatbomen zijn boomsoorten (samen 

met hun familieleden, de zogenaamde 

cultuurvariëteiten) die zeer goed 

bestand zijn tegen het opwarmende 

klimaat en goed tegen wind, droogte en 

nat kunnen. 

Daarnaast vormen ze een mooie kroon 

die schaduw geeft, fijnstof kan filteren 

en CO2 kan vastleggen. 

  

 

 

 

 

Ook kunnen de bomen ziekten en 

plagen weerstaan. Vooralsnog heeft de 

gemeente, na overleg met deskundigen 

uit het hele land, 5 boomsoorten 

aangewezen als klimaatboom: de iep, 

de eik, de honingboom, de esdoorn en 

de linde.  

In het  Jenny Plantsoen is een nieuwe 

iepensoort geplant (Ulmus resista 

‘Rebona’) die al de genoemde 

eigenschappen van een klimaatboom in 

zich heeft. Daarnaast is deze boom bij 

uitstek geschikt om de zoute zeewind 

te verdragen. Tijdens de 

Boomfeestdag op 16 maart 2016 

werden meer klimaatbomen in het 

Jenny Plantsoen geplant. 

 

 

 

 

 

 

 
-0- 
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De slimme amateurtuinder 
 

Amateurtuinders staat erom bekend dat ze alles beter weten en alles beter kunnen.  

En dat het soms ook nog waar is blijkt wel uit onderstaand verhaal.  

 

Karel, een amateurtuinder, komt van de dokter 

vandaan en denkt: "Dat kan ik ook" en hij begint in 

zijn tuinhuis spontaan een eigen dokterspraktijk.  
 

Hij zet in de krant een advertentie: 

 

 

 

 
 

 

 

Een zakenman ziet de advertentie en denkt dat hij aan die domme tuinder gemakkelijk 

geld kan verdienen. Hij gaat naar de praktijk toe van Karel. "Ik ben mijn smaak kwijt" 

zegt de zakenman. "Gaat u maar zitten", antwoord Karel, "daar heb ik wel een drankje 

voor."  Hij loopt naar de kast achterin zijn tuinhuis, doet de 3e la van linksboven open 

en pakt een potje waar benzine in zit. Hij giet het goedje in de mond van de zakenman. 

Terwijl hij het uitspuugt zegt de man: "Gadver, dat is benzine. Wat doe je?!"  "Ah", 

zegt Karel, "u heeft uw smaak terug. Dat is dan 500 euro." De zakenman betaalt en 

loopt boos weg.  
 

De volgende dag, nog steeds verontwaardigd over zijn vorige bezoek, bedenkt de 

zakenman een nieuw probleem en gaat opnieuw naar de dokterspraktijk van Karel op 

het tuincomplex. De zakenman zegt: "Ik denk dat ik mijn geheugen kwijt ben. Ik kan 

me niets meer herinneren."  "Gaat u maar zitten", zei Karel, "daar heb ik wel een 

drankje voor." Hij loopt weer naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt 

een drankje. "Nee, niet die, dat is benzine!" roept de zakenman.  "Ah", zegt Karel, "u 

heeft uw geheugen weer terug. Dat is dan 500 euro." De zakenman betaalt en loopt 

nog bozer weg. 

 

De derde dag gaat de zakenman een laatste poging doen om die 1000 euro te 

verdienen. Hij bedenkt weer een probleem en gaat naar de praktijk toe. "Dokter", zeg 

de zakenman, "ik kan bijna niets meer zien. Mijn zicht gaat enorm achteruit." Karel 

denkt eens goed na en na een tijdje zegt hij: "Nee sorry, daar heb ik geen oplossing 

voor." Dokter Karel pakt zijn portemonnee en hij overhandigt het geld en zegt: "Hier 

heeft u uw 1000 euro" terwijl hij in werkelijkheid een briefje van 200 euro 

overhandigt. "Ho" roept de zakenman, "dit is maar 200 euro." Karel zegt: "Wat 

geweldig, u heeft uw zicht weer terug! Dat wordt dan 500 euro!!!!" 
 

-0-  

(Advertentie) 

Als ik je kwaal kan oplossen kost het 

je 500 euro. Als ik geen oplossing 

voor je hebt krijg je van mij 

1000 euro. 
Dokter Karel 

0654937261247 
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De wijk mariahoeve 
 

Om de wijk Mariahoeve mooi en leefbaar te houden, investeren de gemeente en Haag 

Wonen, Staedion en Vestia in verschillende projecten op het gebied van wonen,  

wijkeconomie, leefbaarheid, cultuur en wijkvoorzieningen. 

  

 

De gemeente Den Haag vertelt: 

 

"Mariahoeve is een groene opgezette 

wijk vlakbij het centrum. De wijk is 

goed bereikbaar. De aanpak is 

gebaseerd op de Toekomstvisie voor 

Mariahoeve. De gemeenteraad heeft 

op 18 september 2008 unaniem 

ingestemd met de toekomstvisie. Het 

uitgangspunt is Mariahoeve te 

vernieuwen en toch het karakter van 

de wijk te behouden. Inmiddels zijn 

diverse projecten gerealiseerd. De 

wijk Mariahoeve, is hiermee nog 

aantrekkelijker geworden voor zowel 

jongeren als ouderen. Maar ook de 

komende jaren blijven de gemeente en 

corporaties zich verder inspannen voor 

de vernieuwing van de wijk. 

 

 

 

 

  

 

Ontmoetingsplekken 

 

Samen met de corporaties heeft de 

gemeente ontmoetingsplekken voor 

bewoners en ondernemers gerealiseerd. 

Het business center Kleine Loods 

(www.kleineloods.nl) (bestaat dat nog? 

Red.) is geopend waar onder meer werk- 

of vergaderplekken kunnen worden 

gehuurd. Het St. Paul College (www..nl)  

heeft een nieuw gebouw gekregen met 

een multifunctioneel activiteitencentrum 

voor alle wijkbewoners.  

 

In het gerenoveerde Diamant College is 

een wijktheater (www.diamanttheater.nl) 

gekomen voor onder andere theater, 

muziek- en dansvoorstellingen en een 

Resto VanHarte (www.restovanharte.nl) 

voor een gezellige en voordelige maaltijd. 

Bewoners hebben zelf de kunstvereniging 

Kunstpost Mariahoeve                

(www.kunstpostmariahoeve.nl) opgericht 

die onder andere exposities en cursussen 

organiseert". 

 

En wat leuk, dat wij als vereniging "vtv 

Mariahoeve" ons steentje kunnen 

bijdragen om Mariahoeve mooi en 

leefbaar te houden! 

 

 

 

-0- 
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Aanbod cursus ecologisch 

tuinieren bij vtv Mariahoeve 

 

De vereniging VELT biedt, in samenwerking met onze vereniging, komend seizoen de 

cursus "Ecologisch tuinieren door het seizoen in de volkstuin" aan. 
Het gaat om een basiscursus, zowel gericht op de moestuin als op de siertuin. De 

cursus is vooral bedoeld voor beginnende tuiniers, maar ook voor meer ervaren 

tuiniers die hun tuin naar een hoger vlak willen tillen.    
 

Elke les omvat zowel theorie als praktijk op het terrein van ons volkstuincomplex. Het 

programma van de cursus gaat hierbij. De cursus vindt plaats op 8 zaterdagen, van 

10.00 12.30: 26 maart, 23 april, 14 mei, 11 juni, tot 16 juli, 27 augustus, 10 september 

en 8 oktober. 

 

De lessen worden gegeven in ons Tuinpaviljoen en op het gemeenschappelijk deel 

van het complex of op de tuin van één van de mede-leden. 

De cursus kost voor (kandidaat)leden van onze vereniging € 120,00 per persoon. 

Bent u geïnteresseerd, meld u dan zo spoedig mogelijk aan door een mailbericht aan 

veltdheo@gmail.com. Vermeld gaarne uw naam, adres, woonplaats en uw (kandidaat) 

lidmaatschap van onze vereniging.  

U ontvangt dan van VELT een mail met bevestiging en betalingsgegevens. Aanmelding 

kan tot maandag 21 maart.  

 

         Ook leden van andere verenigingen en anderen kunnen zich aanmelden. 

N.B. bij overtekening geschiedt toelating op volgorde van aanmelding ! 

Mocht u niet over een e-mail adres beschikken, maar wilt u zich wel opgeven  

voor deze interessante cursus, neem dan op een zaterdag contact op  

met één van onze bestuursleden 

CURSUS PROGRAMMA 
1. Algemeen 

o Inleiding over ecologisch tuinieren: samenwerken met de natuur 

o Bodem, bodembewerking en het gebruik van grond- en meststoffen (compost, kalk) 

o Biodiversiteit en kringloop in je tuin 

 

2. Opzet van een ecologische moestuin 

o Zaden en plant- en pootgoed 
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o Vruchtwisseling en combinatieteelt van eenjarige en vaste groente, eenjarige en 

vaste kruiden, fruit en bloemen 

o Het opstellen van een moestuin teeltplan 

o Het voorkomen van problemen: de gewasbescherming 

o Het tuinieren door het jaar heen in de moestuin: taken voor elk seizoen (zaaien, 

oogsten) 

o De moestuin winterklaar maken. 

 

3. Verander je siertuin in een ecologisch paradijs 

o Zaden en plant- en pootgoed: karakteristieke planten voor een ecologische siertuin 

(welke bomen, heesters, vaste planten, bollen, bodembedekkers, eenjarigen zijn 

inheems) 

o Het voorkomen van problemen: de gewasbescherming 

o Het tuinieren door het jaar heen in de siertuin: taken voor elk seizoen (bijv. 

snoeien) 

o De siertuin winterklaar maken. 

 

Programma per maand 

 

Wanneer doe je wat? 

o Bewerken of bemesten van de grond. 

o Zaaien per maand: groente, kruiden en (eetbare) bloemen, pootgoed planten, 

uitplanten voorgezaaide groente, bloemen en kruiden. 

o Oogsten per maand: groente, kruiden, eetbare bloemen en eetbare zaden. 

o Snoeien van sierheesters en -bomen, fruitheesters- en bomen. 

 

-0- 

 

Tuinwinkel open  
 

Zodra de werkbeurten weer beginnen is de tuinwinkel weer 

‘geopend’ tussen 10.00 en 12.00 uur op zaterdagochtend. 

 

 ‘Geopend’ tussen aanhalingstekens, want helaas is er geen vrijwilliger die de tuinwinkel 

echt open kan zetten. U kunt het bestuurslid dat de werkbeurt begeleidt aanspreken 

als u iets uit de winkel wilt hebben. 
 

In de tuinwinkel kunt u potgrond, tuinaarde en tuincompost tegen aantrekkelijke 

prijzen aanschaffen. Ook vindt u een ruim aanbod van organische meststoffen, 

hulpstoffen en gereedschappen. Er is een voorraadje tweedehands gereedschappen 

dat voor een lage prijs wordt aangeboden. 
 

Een nieuw product in de tuinwinkel is Vulcamin, een granulaat (korrels) van lavameel. 

Dit bevat veel meststoffen en sporenelementen, waaraan de grond op ons tuincomplex 

van nature arm is. Ook werkt lavameel in de bodem als klei bij het vasthouden van 
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vocht en meststoffen. Daardoor draagt het bij aan het verbeteren van de 

bodemstructuur.  
 

Op de ochtend van de eerste tuinbeurt, 12 maart, is de winkel echt  

open: één van de bestuursleden is dan de hele ochtend aanwezig.  

Kom eens langs om te zien wat er voor u te halen valt !  

 

Het zou mooi zijn als de winkel echt elke zaterdagochtend  

bemenst zou zijn. Vrijwilliger/ vrijwilligers daarom van  

harte welkom! Vindt u het leuk om bezig te zijn met deze  

service voor de leden, en ook een bijdrage te leveren aan 

het beheer en het aanvullen van de voorraden, meld u  

dan aan bij één van de bestuursleden. 
 

 
                                      -0- 

 

Tuincontroles 
 

De tuincontroles worden uitgevoerd door de tuincontrolecommissie,  

nu bestaande uit André de Prez en Bram Franken.  

 

Zoals ook al besproken in de laatste ledenvergadering is het de bedoeling de 

tuincontroles op een iets andere leest te schoeien: meer op basis van gesprek met de 

leden, zodat kan worden uitgelegd wat evt. de problemen zijn, en daar afspraken over 

gemaakt kunnen worden.  
 

De tuincontrolecommissie wil daarom de controles uitvoeren op van te voren bekende 

dagen, en meer tijd per tuin uittrekken. U kunt daardoor desgewenst  

op uw tuin aanwezig zijn als de commissie langskomt.  
(N.B. het is niet doenlijk individuele afspraken te maken over aanwezigheid.)  
 

De eerste ronde tuincontroles vindt plaats op 

16 april Kraaienpad 

23 april Reigerspad 

30 april Mezenpad + Ooievaarspad.  
Steeds vanaf 12.00 uur. 
 

In de nazomer zal nog een tweede ronde  

tuincontroles plaatsvinden. 
 

Is er op uw tuin iets niet in overeenstemming met het tuinreglement van de  

vereniging, en vindt de commissie dat daar iets aan gedaan moet worden, dan ontvangt 

u hierover bericht van het bestuur bij mail of per post. Hierin wordt een termijn 

genoemd waarbinnen het probleem moet zijn verholpen. Aan het eind van deze termijn 

voert de commissie nog een nacontrole uit. 

 

-0- 

 

Heerlijke 
tuin, niks 
mis mee! 

En de arbeids-

voorwaarden: heb 

ik ook recht op 

koffie pauzes? 
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2016 is het Jaar van de Kievit 

Het gaat niet goed met één van de bekendste weidevogels, de kievit.  

Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal kieviten snel af.  

 

Van Vogelbescherming Nederland 

 

Waarschijnlijk overleven te weinig jonge kieviten de eerste 

weken. Reden voor Vogelbescherming Nederland en Sovon om 

het Jaar van de Kievit uit te roepen. Daarin doen ze 

onderzoek naar jonge kieviten en naar de juiste maatregelen 

om het tij te keren. 

De kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar 

neemt de laatste decennia in snel tempo af. Elk jaar 

krimpt de broedpopulatie in Nederland met meer dan 5%. 

Sinds 1990 is de populatie ongeveer gehalveerd. De kievit gaat daarmee de andere 

weidevogels zoals de grutto en de scholekster achterna. Er zijn sterke aanwijzingen 

dat jaarlijks te weinig jonge kieviten groot worden. Door intensivering van de 

landbouw en de daarmee samenhangende verdroging zijn hun overlevingskansen laag. 

Daar komt bij dat met uitbreiding van het stedelijk gebied het leefgebied van de 

kievit is gekrompen. 

 

Overlevingskansen 

Om te kijken wat de overlevingskansen van jonge kieviten zijn, gaan onderzoekers en 

vrijwilligers op verschillende plekken in het land vooral jonge kieviten ringen en volgen. 

Kieviten broeden in zowel grasland als op akkers en daarom kijken de onderzoekers in 

beide typen gebieden. Daarbij letten ze ook op de effectiviteit 

van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren er per gebied uitkomen. Met hulp van 

vrijwilligers hopen ze de kansen van een kuiken nauwkeurig vast te leggen. 

 

Bekendste weidevogel 

De kievit is een bekende weidevogel die in heel Europa voorkomt. In Nederland 

broeden volgens de laatste schatting (2011) tussen de 160.000 en 240.000 paren. Van 

alle provincies herbergen Friesland en Noord-Brabant de meeste kieviten. De soort 

staat bekend om het vroege broeden. Al in maart kunnen kieviten een nest beginnen en 

als gevolg van de warmere voorjaren vindt de eileg steeds eerder plaats. 

 

Samenwerking 

In het Jaar van de Kievit slaan verschillende natuurorganisaties de handen ineen. 

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland werken samen met 

het Vogeltrekstation en LandschappenNL. Sovon en het Vogeltrekstation voeren het 

onderzoek uit, bijgestaan door vrijwilligers. 

 

-0- 
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Tuinhuisjes verzekeringen 

 
Veel leden onder ons hebben een tuinhuisjesverzekering afgesloten via onze 

vereniging. De verzekeringsvoorwaarden zijn echter niet bij iedereen  

bekend. Daarom in deze Plantaardig afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantaardig lente 2016 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De verzekeringsvoorwaarden zijn ook te lezen op onze website 

www.vtvmariahoeve.nl onder "Categorieën" 

 

 

 
 

 

-0- 



Plantaardig lente 2016 24 

De kantelstuw 
 

Lang hebben we er voor moeten knokken, maar de aanhouder wint! 

De openverbinding in de Schenk is (eindelijk) gerealiseerd  

waardoor De Schenk niet alleen in naam, maar ook  

in werkelijkheid weer een ecologische  

verbindingszone is geworden. 

Zie hieronder een impressie  

van de realisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto's:    

vtv Mariahoeve 
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Vervuiling door minuscuul plastic 

Milieukundige Bart Koelmans van Wageningen University onderzoekt de  

komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn  

met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze  

zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te  

hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. 

 

Er zijn echter nog geen methodes om 

deze vervuiling aan te tonen in water. 

Koelmans project kreeg onlangs een 

beurs van 650 duizend euro van 

wetenschapsfinancier  

Onze oceanen zijn vervuild met een 

‘plastic soep’. Een fenomeen dat 

bekendheid kreeg door foto’s van 

gestorven vogels van wie de maag vol 

zit met opgegeten plastic. In de 

praktijk verweert plastic afval echter 

snel, veelal tot microdeeltjes kleiner 

dan 5 millimeter. Experts vermoeden 

dat in ons milieu zelfs nog veel kleiner 

plastic rondzwerft. Minuscule 

fragmenten met een doorsnede van 

100 nanometer; duizendmaal zo klein 

als een haar. STW, aangevuld met 220 

duizend euro van andere organisaties. 

Zulke nanoplastics ontstaan 

bijvoorbeeld bij de spuitkop van 

werkende 3D-printers. ‘Ze zijn echter 

nog nooit aangetoond in zoet water’, 

zegt Koelmans, persoonlijk hoogleraar 

bij de leerstoelgroep Aquatische 

ecologie en waterkwaliteitsbeheer. 

Koelmans wil meetinstrumenten  

 ontwikkelen die nanoplastics kunnen 

aantonen en monitoren. Hierbij zijn 

microscopen en het blote oog nutteloos. 

Er moet gebruik worden gemaakt van 

gespecialiseerde meetinstrumenten. Deze 

moeten nanoplastics ontmaskeren aan de 

hand van materiaaleigenschappen, zoals 

de bewegingssnelheid in een stromende 

vloeistof. Het blijft een uitdagend 

project, zegt Koelmans. Alleen al omdat in 

water allerlei ander afval drijft, zoals 

ijzerdeeltjes en verfresten. 

De milieukundige wil ook de impact van 

deze plasticvervuiling bestuderen. De 

eerste experimenten, met in het 

laboratorium gemaakte nanoplastics, zijn 

alarmerend. ‘Grotere plasticdeeltjes gaan 

er aan de ene kant in en aan de andere 

kant uit. Hoogstens raken kleinere dieren 

verstopt’, zegt Koelmans. Maar 

nanoplastics zijn zó klein dat andere 

regels gelden. Zo kunnen ze door de 

darmwand heen het lichaam in. Bovendien 

binden ze veel meer schadelijke stoffen. 

In het laboratorium is hier al 

fragmentarisch kennis over verzameld. 

Koelmans wil uiteindelijk systematisch en 

realistisch kunnen inschatten wat de 

risico’s zijn. 

             Bron: Natuurpunt.nl  

-0- 

WETENSCHAP 
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Ons Veiligheidsbeleid    - deel 2 - 
 

In de vorige (winter)uitgave van Plantaardig brachten wij met een inleiding ons  

veiligheidsbeleid onder ieders aandacht. Als vervolg hierop dit  

maal de beloofde uitleg over de risico analyse 

 

 

 

 
 

Risico-analyse 
 

“Risico = Kans x Effect” 

 

 

Kans 

(op een incident) 

 

 

Score 

  

Gevolg 

(van een incident) 

 

Score 

Meerdere malen per 

jaar 

5  Zeer ernstig letsel, zeer grote materiële 

schade, zeer groot impact op het milieu 

en/of zeer ernstige reputatieschade 

5 

1 x per jaar 4  Ernstig letsel, grote materiële schade, 

groot impact op het milieu en/of grote 

reputatieschade 

4 

1 x per 2 jaar 3  Letsel, materiële schade, impact op het 

milieu, en/of reputatieschade 

3 

 

1 x per 5 jaar 2  Gering letsel, nauwelijks materiële schade,, 

nauwelijks impact op het milieu en of 

reputatieschade 

2 

<1 x per 5 jaar 1  Verwaarloosbaar letsel, materiële schade, 

impact op het milieu en/of reputatieschade 

1 

 

Risico score, prioriteitstelling en actieplan. 

 

Score Prioriteit: Actie: 

20 tot 25 Niet 

acceptabel 

Onmiddellijke stopzetting van de verenigingsactiviteit 

16 tot 19 High (H) Directe actie noodzakelijk + plan van aanpak 

10 tot 15 Medium (M) Actie noodzakelijk binnen 4 weken + plan van Aanpak 

5 tot 9 Low (L) Actie op lange termijn + Plan van Aanpak  

 

Voorbeeld: 
 

De kans dat iemand letsel oploopt met het werken met een kettingzaag wordt geschat op ‘4’ (1 

x per jaar). 

Dit betekent niet dat bij onze vereniging iemand 1 x per jaar letsel oploopt met een 

kettingzaag. De schatting (redelijke aanname) is echter wel dat in de diverse branches ieder 

jaar wel iemand letsel oploopt door gebruik te maken van een kettingzaag.  

Ons veiligheidsbeleid is 

geschreven in januari 

2008. Hierdoor zijn 

genoemde jaartallen niet 

actueel (Red.) 
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De gevolgen van een dergelijk incident kan variëren van een flinke vleeswond tot zeer ernstig 

letsel doordat de kettingzaag ongecontroleerd in een niet met een zaagbroek beschermd been 

terecht is gekomen waardoor betrokkene voor zijn verdere leven is verminkt.. De aanname voor 

Gevolg is daarom  ‘4’ (ernstig letsel).  
 

De Kans was ingeschat op ‘4’ en het effect op ‘4’ en maakt daarmee een score van 16 (4x4). Het 

getal 16 staat voor een ‘High’ risico.  De daarbij aanbevolen actie is “Directe actie noodzakelijk 

+ Plan van Aanpak”.  Dit zou b.v. kunnen door te onderzoeken wat er fout is gegaan; waarom de 

veiligheidsmiddelen niet (afdoende) hebben gewerkt, of betrokkene voldoende was 

geïnstrueerd om met een dergelijke machine te mogen werken, of alle veiligheidsmaatregelen 

waren getroffen, of de machine technisch in goede staat verkeerde, etc. 
 

Ook zou er zou gekeken kunnen worden naar alternatieven waarbij geen of mindere malen een 

kettingzaag gebruikt behoeft te worden. 
 

Het overzicht (de matrix) is niet compleet  en alle aannames kunnen ter discussie worden 

gesteld. Het overzicht is echter een ‘quick scan’ om te lijken waar de grootste risico’s liggen.  

 

Toelichting op de factoren ‘kans’ 

 

De kans op een incident is helaas niet voorspelbaar. Om desondanks te komen tot een 

realistische kansberekening te komen is uitgegaan van “de som “ van de volgende 

informatiebronnen: 
 

Informatie van vtv Mariahoeve 

van de afgelopen 25 jaar 

Vtv Mariahoeve bestaat bijna 25 jaar. De ervaringen uit die 

jaren geeft een realistisch beeld.  

Kennis verkregen uit formele- 

en informele informatie vanuit 

de Volkstuinders.  

Vtv Mariahoeve is aangesloten bij de Haagse Bond.  

Informatie uit de media en 

vakliteratuur 

Ook incidenten die niet specifiek Volkstuin gerelateerd zijn, 

maar die ook bij vtv Mariahoeve zouden kunnen voorkomen, is 

een nuttige informatiebron. 

 

Toelichting op factoren 'gevolg' 

 

Score 5 Zeer ernstig letsel 

 

Langdurige (meerdere jaren) of 

permanente arbeidsongeschiktheid of de 

dood tot gevolg 

 Zeer grote materiële schade De financiële gevolgen van de materiële 

schade is dermate hoog dat het 

voortbestaan van de vereniging niet meer 

mogelijk is. Verzekering dekt betreffende 

schade niet. 

 Zeer groot impact op het milieu 

 

Zeer ernstige vervuiling van bodem, 

grondwater, lucht en flora met een 

permanent karakter. 

 Zeer ernstige reputatieschade De goede naam van de vereniging is zeer 

ernstig aangetast. De verzekering verlengt 

de polis niet. Gemeente verleent geen 
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medewerking meer. Relevante vergunningen 

worden ingetrokken. Zeer veel negatieve 

publiciteit. 

Score 4 Ernstig letsel Langdurig (vele maanden) 

arbeidsongeschikt 

 Grote materiële schade De financiële gevolgen van de materiële 

schade is dermate hoog dat dit de 

financiële positie van de vereniging voor 

lange tijd ernstig bedreigt. Verzekering 

dekt betreffende schade in het vervolg 

alleen tegen extreem hoge premies. Veel 

negatieve publiciteit. 

 Grote impact op het milieu Ernstige vervuiling van het milieu voor 

geruime tijd. 

 Grote reputatieschade De goede naam van de vereniging is ernstig 

aangetast. De verzekering dreigt polis niet 

te verlengen. Gemeente verleent alleen 

medewerking voor noodgevallen. Negatieve 

publiciteit. 

Score 3 Letsel Letsel met (een dag of enkele dagen) 

arbeidsverzuim of noodzakelijke 

behandeling door arts 

 Materiële schade De financiële gevolgen van de materiële 

schade is te overzien. Verhoging van de 

verzekeringspremie.  

 Impact op het milieu Milieu vervuiling kan op korte termijn 

worden opgeruimd. 

 Weinig reputatieschade Voorval krijgt weinig aandacht  

Score 2 Gering letsel Letsel zonder arbeidsverzuim maar met 

EHBO of controle (geen medische 

behandeling) van een arts 

 Nauwelijks materiële schade De gevolgen van de materiële schade is 

financieel verwaarloosbaar. 

 Nauwelijks impact op het milieu Milieu vervuiling is direct te herstellen. 

 Zeer geringe reputatieschade Voorval krijgt nauwelijks aandacht 

Score 1 Verwaarloosbaar letsel 

 

Letsel dat geen EHBO of controle van een 

arts noodzakelijk maakt ("Pleister 

incident") 

 Verwaarloosbare schade Financiële gevolgen zijn verwaarloosbaar 

 Verwaarloosbare impact op het milieu Impact op het milieu is verwaarloosbaar 

 Geen reputatieschade Voorval wordt niet bekend 

In de volgende (zomer) uitgave van Plantaardig meer over de  

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) methodiek 

-0- 
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Strandvogels en trekvogels vervroegen 

Voor u een interessant artikel gevonden over de gevolgen  

van temperatuurstijging met slechts 1,5 graden 

Klimaatverandering 

Het vroege tijdstip waarop het 

voorjaar begint kan toegeschreven 

worden aan de verandering van het 

klimaat. De gemiddelde 

jaartemperatuur in Nederland is in de 

afgelopen eeuw met 1,5 graad 

gestegen. De tien warmste jaren sinds 

de weermetingen vallen allemaal in de 

laatste 25 jaar, waarbij 2015 

wereldwijd zeer waarschijnlijk het 

warmste jaar is geworden. 

Het voorjaar van 2014 viel op door een 

extreem vroege start. 2013 was juist 

een extreem koud voorjaar met 

temperaturen beneden nul tot in begin 

april. Zoals de KNMI-klimaatscenario’s 

laten zien, gaat de verdergaande 

klimaatverandering gepaard met 

toenemende weersextremen. Het 

effect van deze recente 

weersextremen van beide jaren is 

terug te zien bij de eileg van 

zangvogels en ook bij de kievit. In 

2013 was deze relatief erg laat en in 

2014 vroeg. Beide passen evenwel 

goed in de huidige algemene trend van 

de vervroeging. 

Areaalverschuivingen en daarmee ook 

veranderingen in populatieaantallen: 

Niet alleen het leefpatroon van dier- 

en plantensoorten verschuift naar een 

  

eerder tijdstip, ook verandert het 

verspreidingspatroon binnen Nederland. 

Sommige veranderingen kunnen 

toegeschreven worden aan de 

klimaatverandering. Zo hebben de 

afgelopen eeuw tientallen planten- en 

diersoorten zich in Nederland gevestigd 

die voor een groot deel afkomstig zijn uit 

warmere, zuidelijke streken. Daarentegen 

zijn er maar weinig soorten van 

noordelijke herkomst verschenen.  

 

Op basis van huidige verschuivingen in 

verspreidingspatronen en relaties met 

habitat en klimaat zijn voor vogels en 

vlinders reeds klimaatscenario’s 

doorgerekend die grootschalige 

veranderingen binnen Europa laten zien.  

Een deel van de voorspellingen van deze 

modelstudies zijn conform de 

klimatologische veranderingen reeds 

uitgekomen. 

 

Bron: Nature Today 
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Politiek 
 

Is natuurbeheer een maatschappelijke  

activiteit of een businessmodel? 

 

Een milieu organisatie van onze 

zuiderburen  is actief binnen een groter 

Europees debat. Ook in Duitsland en ons 

land zijn vergelijkbare zaken opgestart. 

Daarbij staan een aantal vragen 

centraal. Zijn natuurverenigingen 

“ondernemingen” volgens het 

oprichtingsverdrag van de Europese 

Unie? Is natuurbeheer een economische 

activiteit? Zijn subsidies aan 

natuurverenigingen staatssteun?  

De discussie is nog niet beslecht, maar 

 recent sprak het Europese Hof van 

Justitie zich uit in de zaak tussen 

Duitsland en de Europese Commissie. De 

rechters stelden dat natuurbeheer 

uitsluitend een kwestie van algemeen 

belang is (“exclusively social objective”).  

 

De uitspraak is een hart onder de riem 

voor natuurverenigingen. Ze ligt in lijn 

met de opvatting van Natuurpunt: 

natuurbeheer is een maatschappelijke 

activiteit, geen businessmodel. 
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Tientallen vlinders met Kerst 
 

Er was al op gerekend en over 

gespeculeerd: er zouden wel 

eens vlinders gezien kunnen 

worden met afgelopen Kerst.  

 

Op eerste kerstdag was het 

weer niet goed genoeg, maar 

op tweede kerstdag werden 

inderdaad tientallen actieve 

dagvlinders gezien. Atalanta 

was het meest talrijk, maar 

de waarneming van "de grote 

vos" was wel het meest 

spectaculair 

 

Bron: Nature Today 
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Met een halve theelepel 

imidacloprid vervuil je een 

sloot van een meter breed over 

een lengte van 200 kilometer! 
 

Bestrijdingsmiddelen met  

Neonicotinoïden 
 

Afgelopen juni uitte  Vogelbescherming Nederland mede  

namens meerdere organisaties een noodkreet uit: 
 

Verbied alle bestrijdingsmiddelen die onder de groep neonicotinoïden vallen. Dit 

verzoek deden Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en Greenpeace aan het 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  
 

Deze bestrijdingsmiddelen zijn extreem 

schadelijk voor bijen en andere insecten en, 

zoals uit recent onderzoek is gebleken, ook 

voor verschillende vogelsoorten.  Met een halve 

theelepel imidacloprid vervuil je een sloot van 

een meter breed over een lengte van 200 

kilometer. 
 

De milieuorganisaties pleiten voor een verbod op neonics omdat deze in grote 

hoeveelheden van ons oppervlaktewater (sloten en kanalen) zitten. 85% van het 

oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden, zoals in het Westland, voldoet niet aan de 

eisen voor de bescherming van het waterleven. Met een halve theelepel imidacloprid 

vervuil je een sloot van een meter breed over een lengte van 200 kilometer. Onder 

sommige omstandigheden kan deze stof maanden tot wel jaren aanwezig zijn. 
 

Minder vogels 

De vogelstand in glastuingebieden is ook lager dan in andere gebieden, blijkt uit 

onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mogelijke verklaringen zijn een 

gebrek aan insecten zelf door vervuild oppervlaktewater, het eten van vergiftigde 

insecten of een combinatie van beide. 
 

Uitstel door Dijksma en Mansveld onacceptabel 

De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen de glastuinbouw 2 jaar uitstel 

willen geven voor de verplichting om hun afvalwater te zuiveren. Dit baart de milieu- 

en natuurorganisaties veel zorgen en is een extra reden om voor een verbod te pleiten. 

De zuiveringsplicht geldt eigenlijk vanaf 1 januari 2016, maar wordt nu uitgesteld tot 1 

januari 2018, tenzij de Tweede Kamer ingrijpt. Weer 2 jaar extra om het 

oppervlaktewater te vervuilen met voortgaande teruggang van insecten en vogels is 

onacceptabel voor de milieu- en natuurorganisaties. Het besluit tot uitstel is des te 

opmerkelijker omdat beide bewindspersonen regelmatig met de mond belijden het zo 

goed voor te hebben met de bijen en de natuur. 
 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 
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Landbouw op het dak  
 

  Op het dak van het voormalige Phillips kantoorgebouw "De Schilde"  

aan de Haagse Televisiestraat wordt het grootste  

stadslandbouwproject van Europa gebouwd.  

Onder onze (wat minder piepjonge) leden zullen er best zijn die dat oude 

Phillipsgebouw nog herinneren toen het nog volop door Phillips in gebruik was in 1975 

met ruim 2000 werknemers! Nadat Phillips was vertrokken heeft nog geruime tijd  

het Amerikaanse telecombedrijf AT&T gebruik gemaakt van het pand. Nadat AT&T 

uit het pand was vertrokken bleek de bestemming nog even onzeker, maar in 2013 

kwam de gemeente Den Haag na overleg met diverse partijen met een zeer uitdagend 

plan: we starten er het grootste stadslandbouwproject van Europa! 

 

Op het dak komt een kas van 1.200 

vierkante meter te staan. Het 

klassieke pand aan de Televisiestraat, 

zal zich in de toekomst verder 

ontwikkelen richting een meerlaags 

stadslandbouw centrum onder de naam 

Urban Farming De Schilde. Het project 

sluit goed aan bij de duurzame ambitie 

van de gemeente om in 2040 

klimaatneutraal te zijn. 

Met een totale investering van 2.6 

miljoen euro zal De Schilde de 

grootste commerciële stedelijke 

voedselproductievoorziening van 

Europa worden. In de kas op het dak 

worden exclusieve groenten geteeld. 

Maar ook een indoor visboerderij 

behoort tot de plannen. 

In het gebouw zijn al twee etages van 

elk 1.500 vierkante meter bestemd 

voor stadslandbouw.  

De gemeente komt de ondernemers 

tegemoet met een aantrekkelijke 

huurprijs en biedt praktische 

ondersteuning bij de realisering van 

het project. De verwachting is dat in 

januari 2015 de financiering volledig 

rond werd. 

 

 De bouw hiervan staat gepland tussen 

september 2015 en januari 2016. De 

eerste vis en groente zullen naar 

verwachting in april 2016 op de markt 

komen. Het dakkas van 1.200 m2 is 

bestemd voor gespecialiseerde groenten, 

een overdekte viskwekerij van 370 m2 

maar ook voor een ruimte van 250 m2 

voor geïntegreerde verwerking en 

verpakking. Daarnaast wordt binnen de 

boerderij 250 m2 exclusief gereserveerd 

voor evenementen en rondleidingen.  
 

Het project staat nu al bekend als de 

“Times Square of Urban Farming” (de 

absolute hotspot van de stadslandbouw). 

De partners van het UF Consortium, 

UrbanFarmers AG, Priva BV, Koppert 

Biological Systems en Rijk Zwaan, hebben 

het project vanaf het begin ondersteund 

en zullen zich gezamenlijk blijven 

inzetten voor de bouw van de 

stadsboerderij op het dak en de 6e 

verdieping. De stadsboerderij is het 

eerste project dat wordt gerealiseerd 

naar aanleiding van het 

“Stadslandbouwinitiatief” van de 

gemeente Den Haag.  
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“De herbestemming 

van dit markante 

gebouw is een 

volgende stap op weg 

naar de 

verwezenlijking van 

alternatieve vormen 

van duurzame vis- en 

groenteproductie. 

Door middel van 

commerciële en 

duurzame 

stadslandbouw 

kunnen we de druk 

op onze zeeën 

verminderen en de 

toeleveringsketen verbeteren door zeer verse, veilige producten te bieden, die zich 

zo dicht mogelijk bij het punt van consumptie bevinden, waarbij ook het afval zo veel 

mogelijk wordt beperkt. Wij vinden het geweldig om zo de weg vrij te maken voor 

meer duurzame en commercieel levensvatbare stadsboerderijen.” Aldus Mark Durno, 

algemeen directeur van UrbanFarmers Benelux. 

Stadspanel 
-0- 

 

Gezond eten en bewegen 
 

 

- Een postbode loopt de hele dag en iedere 

postbode zou dus een geweldige conditie moeten 

hebben. 

 

- Een walvis zwemt de hele dag, drinkt veel water 

en eet alleen maar vis. En toch is ie dik. 

 

- Een konijn springt en rent heel wat rond en 

wordt slechts een jaar of 15 

 

 

Een schildpad loopt heel weinig en doet de hele dag bijna niks en kan toch 

zomaar 150 jaar worden! 
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De avonturen van boswachter Pijl 
 

(Door Niek Groothedde - tuin 21) 
 

 
Boswachter Pijl is in de bomen op 

zoek naar de boeven die de 

baby's van de arend willen 

stelen. 

 

Op hetzelfde moment gebeuren 

er geheimzinnige dingen daar 

beneden tussen de wortels van 

de bomen. 
 

 

 

 
 

 

Gelukkig vindt boswachter Pijl  

de boeven op tijd en zijn  

de baby's veilig. 
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Maar nu denkt de arend dat niet 

alleen de boeven, maar ook 

boswachter Pijl zijn baby's wilt 

stelen en valt iedereen aan! 

 

 

 

 
Gelukkig, de baby's zijn gered en  

de arend brengt ze naar  

een veilige plek. 

 

Boswachter Pijl kijkt  

tevreden toe, maar was wel erg 

geschrokken. 
 

 

 
 

- Wordt (hopelijk) vervolgd -      
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Kort nieuws 
  
 

Sloten 

Gelijkertijd met de aanleg van de kantelstuw werd de achterste sloot flink aangepakt. 

Weg met die hele lange (verstopte) duiker. Nu de overige sloten nog! 

 

 
 

 

 

 

 

 
Officiële opening 

De Gemeente Den Haag en het Waterschap Delfland hebben waarschijnlijk iets 

officieels in gedachten vanwege de heropening van de ecologische verbindingszone De 

Schenk. We laten ons verrassen!  

 

Gezamenlijk overleg 

Maar voordat de kantelstuw formeel in gebruik wordt genomen zullen de betrokken  

partijen (de gemeente en de beide waterschappen) bijeenkomen, waarbij mogelijk ook 

de pers wordt uitgenodigd. Het overleg zal, gastvrij zoals we zijn, plaatsvinden in ons 

verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen". 

 

Artistieke leden 

Op ons tuincomplex zijn verbazend veel leden met artistieke kwaliteiten. Niet alleen 

Els en Piet van Steijn exposeren met hun kunstwerken geregeld in ons 

verenigingsgebouw, maar ook de familie Meijs met aanhang schilderen en tekenen er 

lustig op los. Ook te zien in ons verenigingsgebouw en in deze Plantaardig. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden we dit keer niet verrast met de traditionele 

oliebollen en appelflappen, maar met exclusieve hapjes. Weet eigenlijk niet of het 

hapjes 'uit de winkel' waren of zelfgemaakte. Maar het smaakte heerlijk en zag er in 

ieder geval zeer exclusief uit. 

 

Algemene ledenvergadering 

Zaterdag 16 april 2016 
 

LET OP:  Aanvang 10 uur 30 
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Succes 

Nederlanders consumeren steeds minder vlees. Sinds 2010 verbruiken we elk jaar 

bijna één kilo minder. Dat scheelt per jaar zo’n miljoen kippen en 80.000 varkens. 

Het aantal koeien, kippen en varkens dat een beter leven krijgt, blijft toenemen. Al 17 

miljoen vleeskuikens, bijna 1 miljoen leghennen, zo’n 2 miljoen varkens en ongeveer 0,3 

miljoen runderen en kalveren vallen nu onder het Beter Leven keurmerk van de 

Dierenbescherming. Dat zijn er 3 miljoen meer dan vorig jaar. (Wakker Dier) 
 
Cijfers van het CBS 

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van 

klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die het CBS beheert. 

Vooral de groei- en bloeiperiode van planten verschuift naar een eerder tijdstip. Ook 

beginnen libellen en vlinders eerder te vliegen en wat ook opvalt is dat het eerste 

kievitsei eerder gevonden wordt dan voorheen, schrijft het CBS.  

 

Lieveheersbeestjes op kaart 

In Nederland worden ruim zestig soorten lieveheersbeestjes aangetroffen. Stichting 

EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, bereidt een 

verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes voor (Planning 2017). We zijn benieuwd of in 

het kader van Natuurlijk Tuinieren ons lieveheersbeestje met 3 of 4 stippen gaan 

voorkomen in de atlas.  

Maar serieus: Stichting EIS vraagt wel hulp om alle soorten lieveheersbeestjes in 

kaart te brengen. Meld u aan via de site van EIS: www.eis-

nederland.nl/actueel/projecten. 

 

Moestuinkoorts 

Afgelopen jaar begon er een hele moestuinenkoorts, waar zelfs supermarkten op 

inhaakten met gratis zaadjes in kartonen bakjes. Buurttuinieren, balkontuinieren, 

raamtuinieren, alles was 'hot'. Hopelijk vindt iedereen dit jaar weer zijn/haar 

enthousiasme terug! 
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Tuintips 
 
Als ervaren tuinders weten we het wel uit ons hoofd, maar voor alle zekerheid 

hieronder toch een 'spiekbriefje': 

 

- Nadat het water weer is aangesloten eerst de leidingen goed doorspoelen. 

- En dan genieten van je eigen thee of koffie en vanaf je terras alles eerst eens 

rustig overzien: 

- Borders schoonmaken. 

- Het is nu een mooie tijd om planten te verzetten. 
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IJsheiligen  

 

IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de 

volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van 

rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St. 

Servatius en St. Bonifatius.  

Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. 

- Gras ontdoen van bladeren. 

- Onderhoud aan de hortensia's:  

o Knip  alleen de oude bloemen weg als de struik nog verder kan 

doorgroeien.  

o Vind je hem te groot, knip dan de oude stelen helemaal tot aan de voet 

weg. 

- Bomen snoeien, maar let wel op:  

o Er zijn ook bomen, zoals de berk en notenbomen, die beter niet in het 

voorjaar gesnoeid kunnen  worden.  

o Ook wijnranken kun je beter met rust laten in de lente.  

o Fruitbomen zoals de appel en de perenboom kun je wel snoeien, maar met 

fruitbomen zoals de kers en de pruim moet je wachten tot na de bloesem. 

- Gras verticuteren of beluchten door er gaatjes in te prikken. 

- Bemesten van de grasmat. 

- Kale plekken inzaaien of graszoden aanleggen. 

- Sneeuwklokjes, krokussen en hyacinten nu de grond in, lekker kleurig!  

- Het schonen van de vijver. 

- Zijtakken van (klim)rozen terugsnoeien. (oh ja, tot boven het 5e oog) 

- Dode takjes van struiken en planten verwijderen. 

- Nieuwe planten en bomen planten het liefst nog voor de maand mei, maar niet als 

er nog vorst is te verwachten. 

- Aandachtspunten voor het planten van bollen: 

o In een goede verse, wat vochtige grond. 

o Bollen moeten 2 tot 3 keer hun eigen grootte diep de grond in. 

- Groenblijvende en winterharde planten kunnen nu uitstekend worden geplant. 

- Hagen knippen. 

- Planten stekken. 

- Zaaien van planten (eventueel eerst in potten) en bloemen. 

- In mei is het tijd om planten die van warmte houden buiten in potten of de volle 

grond te zetten.  

- Tuinmeubels schoonmaken. 

- Groenaanslag is goedkoop en vlot te verwijderen met schoonmaak azijn. 

- Houten tuinmeubels in de olie zetten. 

- Na IJsheiligen, dit jaar van 11 tot 14 mei, is er vrijwel geen kans meer op vorst. 

 

 

 

 
 

 

-0- 
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Medewerkers Tuinpaviljoen 
 

Wenda Peters   (tuinlid) 

Klazien Peters-Sta  (vrijwilliger) 

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 2016    versie februari 2016   
      

Ploeg 1  Rob v/d Vlis  Ploeg 2  Udo Teunis Ploeg 3  Pascal Schuit Ploeg 4  Ed Split 

Data:  12/03  14/05     

18/06  02/07  03/09   

 Data: 19/03   07/05   

 09/07  27/08  29/10   

Data: 26/03  21/05   

16/07  10/09  05/11   

Data: 28/05  23/07 

06/08  17/09  12/11    

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

5   Mw. I. Bijstra 2  Dhr. H. Nefs  15 Dhr. R. van Min 10 Dhr. R. Partosoebroto 

7   Mw. M. Lopez 20 Mw. M. Oldenbroek 16 Dhr. S. Anagnostakis 11 Dhr. J. Nieuwenburg 

12 Dhr. S. Ramcharan 25 Dhr. J. Kop 28 Mw. S. Meershoek 55 Mw. G. Vingerling 

18. Mw. A. Oele 26 Mw. E. Lems 45 Dhr. R. Sewpersad 61 Mw. D. Saunders 

23 Dhr. R. Hilgeman 38 Dhr. S. Klaas 56 Dhr. J. Keus 63 Mw. N. Garcia 

33 Mw. M. van der Esch 40 Mw. M. Bovenkerk 58 Mw. R. Khoesial 69 Dhr. K. Krul 

37 Dhr. D. Dondorp 46 Dhr. H. den Dekker  82 Dhr. R. Somasundram Mw. C. Tromer 

Ploeg 5  Rob v/d Vlis Ploeg 6  Udo Teunis   Ploeg 7  Ed Split  

Data: 09/04   04/06 

30/07  24/09   19/11 

Data: 02/04    11/06 

20/08   01/10  26/11           

Data: 23/04   25/06 

13/08  08/10  15/10 
 

Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam Tuinnummer/Naam  

21 Mw. M. Meijs 14 Dhr. M. Spits 1  Mw. L. Porav  

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

42 Mw. D. Korving 19 Dhr. J. Sahtie 70 Dhr. V. Swart  

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

53 Dhr. G. Boedhoe 60 Mw. L. de Man 77 Mw. L. Huijbregts  

59 Mw. R. Velthuysen 71 Dhr. M. Gnocchi 80 Dhr. C. Swanink  

66 Dhr. M. Bulut 79 Mw. A. Buijsman   
  

 

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. 
 

Pascal Schuit  06-316 87 827 

Ed Split      06-516 78 566 

Udo Teunis  06-421 65 358  

Rob van der Vlis           06-402 19 621 

 

Ook bereikbaar via 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 
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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 

 

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

Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur onder 0297-234444 
 

 

  

 

 
Informeer naar de mogelijkheden bij 

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

 

Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex! 
zaden 

netten 

stokken 

propaangas 

zakken aarde 

tuingereedschappen  

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 

en nog veel meer 

 

 

 

 
 

heggenschaar-expert 
 

 

Snoeien met het juiste tuingereedschap van heggenschaar-expert 
 

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

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

dankt onderstaande partijen voor hun geweldige steun ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


