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Onze vrijwilligersorganisatie
Bestuur

(bereikbaar via info@vtvmariahoeve.nl)

1e voorzitter - lid dagelijks bestuur
2e voorzitter
1e Penningmeester - lid dagelijks bestuur
2e Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

Udo Teunis
Vacant
Vacant
Sigmar van der Vlis
Ineke van der Vlis
Vacant
Rob van der Vlis

Commissie van onderzoek
Bram Franken – An Stoks - Ben Sigar

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

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

Tuincontrole commissie
André de Prez - Bram Franken - Jacques Vork

Tuintaxatie commissie
Bram Franken - Hely Split

Bouwcontrole commissie
Richard Hilgeman - Rob van der Vlis

Bouwtaxatie commissie
Richard Hilgeman - Rob van der Vlis

Begeleiding werkbeurten
Udo Teunis - Rob van der 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 - Lucie Huijbregts - Rob van der Vlis
Ondersteuning onderhoud groen
Mieke van der Kaaij – Adriana Oele

Tuinwinkel
Ronald van der Ende

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
Zou het er ooit nog van komen,
een witte Kerst?
Deze foto is alweer een aantal
jaren geleden op ons tuincomplex
genomen door Marian Blom.
Maar of de komende winter
opnieuw dergelijke foto's
geschoten kunnen worden is maar
de vraag.
Zoals gebruikelijk spreken de
deskundigen elkaar ook nu weer
tegen.
De invloed van El Niño (de
tegenhanger El Niña), de kracht van
de zon, de zee temperatuur, een "straalstroom" die wel of geen zachte lucht naar ons
land voert, een oceaan depressie of hoge druk gebieden vanuit het noorden.................. er
is geen touw aan vast te knopen.
"Voor de natuur zou het goed zijn als we een vorstperiode krijgen" is een stelling die
volgens sommige deskundigen weer een fabel is.
Eén ding is zeker en dat is dat in de loop der jaren de winters steeds ietsjes zachter
worden (zie de groene lijn in onderstaande grafiek) maar dat er ook sprake is van flinke
uitschieters. Dus de kans op een echte winter is zeker niet verkeken.

Wat ons betreft: laten we het allemaal
maar rustig afwachten en genieten van onze
tuinen èn de komende feestdagen!
De redactie
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Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten op de
nieuwjaarsbijeenkomst op

zaterdag 14 januari 2017
aanvang 14.00 uur
in ons verenigingsgebouw het "Tuinpaviljoen"
op ons tuincomplex
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Notulen Algemene ledenvergadering
22 oktober 2016
Afwezig met bericht:

Afwezig zonder bericht:

Tuin 3

Aanwezig:
Tuin 50

Tuin 1

Tuin 2

Tuin 38

Tuin 4

Tuin 52

Tuin 6

Tuin 5

Tuin 42

Tuin 9

Tuin 53

Tuin 10

Tuin 7

Tuin 43

Tuin 11

Tuin 54

Tuin 14 (met machtiging)

Tuin 8

Tuin 58

Tuin 12

Tuin 56

Tuin 18 (met machtiging)

Tuin 15

Tuin 59

Tuin 13

Tuin 57

Tuin 23

Tuin 16

Tuin 60

Tuin 17

Tuin 61

Tuin 29 (met machtiging)

Tuin 19

Tuin 63

Tuin 21

Tuin 62

Tuin 33 (met machtiging)

Tuin 20

Tuin 65

Tuin 24

Tuin 69

Tuin 40

Tuin 22

Tuin 66

Tuin 27

Tuin 71

Tuin 44

Tuin 25

Tuin 67

Tuin 32

Tuin 72

Tuin 51 (met machtiging)

Tuin 26

Tuin 68

Tuin 34

Tuin 73

Tuin 55 (met machtiging

Tuin 28

Tuin 70

Tuin 37

Tuin 74

Tuin 64

Tuin 30

Tuin 75

Tuin 39

Tuin 76

Kandidaat-lid 03 (met machtiging)

Tuin 31

Tuin 78

Tuin 41

Tuin 77

Tuin 35

Tuin 79

Tuin 45

Tuin 80

Tuin 36

Tuin 82

Tuin 46

Tuin 81

Kandidaat-leden (5x)

Tuin 47
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 16 april 2016 (zie Plantaardig Herfst 2016)
Invulling/aanvulling Bestuur in verband met het vertrek van Ed Split en Pascal Schuit
Benoeming bestuursleden
• periodiek aftredend en herkiesbaar Sigmar van der Vlis (tweede penningmeester)
• periodiek aftredend en herkiesbaar Ineke van der Vlis (secretaris)
• tussentijds aftredend Pascal Schuit (penningmeester)
Beleidsplan 2017
Begroting 2017 en Meerjaren Investeringsplan (MIP)
Vaststellen tuinhuur, contributie 2017 en contributiebetaling
Voortgang aanpassing Huishoudelijk Reglement
Rondvraag en sluiting

1. OPENING
De voorzitter (tuin 74) opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Er zijn 35 stemgerechtigden aanwezig. 14 Leden hebben zich afgemeld voor de vergadering,
waarvan 7 leden een machtiging hebben afgegeven.
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2.2 De komende maanden zal ons verenigingsgebouw van een Internet aansluiting worden
voorzien.
2.3 De 2e penningmeester laat weten dat de leden die een verzekering van het tuinhuisje en/of
de kas willen of wijzigen, dienen dit voor 1 november 2016 aan het bestuur door te geven.
2.4 Nogmaals worden de leden gevraagd hun watermeterstand op te geven. Tuin 50 geeft aan
niet bij haar meter te kunnen komen en wil een schatting van het waterverbruik.
2.5 Op 26 november vindt de laatste kantinedienst plaats, gelijktijdig met de laatste werkbeurt
van dit jaar.
3. GOEDKEURING VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 16 APRIL 2016
Het verslag wordt onder dankzegging aan de notulist zowel tekstueel als inhoudelijk
goedgekeurd. Tuin 50 laat weten dat zij niet meer is uitgenodigd, zie agendapunt 7. De
voorzitter zegt dat dit niet meer nodig was.
4. INVULLING/AANVULLING BESTUUR IVM VERTREK ED SPLIT EN PASCAL SCHUIT
De voorzitter geeft aan dat Pascal Schuit zijn werkzaamheden als 1e penningmeester niet meer
kan combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Ed Split heeft al eerder dit jaar zijn
functie als commissaris beëindigd. Tot op heden hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld.
Bij geen aanvulling van het bestuur zullen een aantal werkzaamheden niet worden opgepakt
waarschuwt de voorzitter. Ook nu melden zich geen kandidaten.
5. BENOEMING BESTUURSLEDEN
De benoemingen van Sigmar van der Vlis als 2e penningmeest en Ineke van der Vlis als secretaris
worden bij acclamatie goedgekeurd.
De voorzitter dankt Pascal Schuit voor zijn werkzaamheden voor de vereniging.
6. BELEIDSPLAN 2017
De voorzitter stelt voor het plan door te nemen en waar nodig van commentaar te voorzien en
vraag ook om reactie van de leden.
Hij memoreert dat een belangrijk doel dit jaar is bereikt, namelijk het behalen van de vierde
stip, waarvoor de Groep Natuurlijk Tuinieren zich heeft ingezet.
Er is een aantal commissies actief, maar voor de Recreatie Commissie heeft zich nog niemand
gemeld. Deze commissie zou bij voorbeeld het gebruik van de jeu de boules baan kunnen
enthousiasmeren. Thans melden zich de leden van de tuinen 34, 56 en 80 om zich hiervoor in te
zetten.
Ook zijn er mensen nodig voor de Commissie Nieuwbouw Tuinwinkel. Hiervoor melden zich de
leden van de tuinen 11, 34, 39 en 47. De voorzitter is verheugd over deze reacties.
Wat betreft het Natuurlijk Tuinieren, dat thans een hoog niveau kent, zal het veel inspanning
vragen dit niveau te handhaven. Daarom heeft het bestuur besloten de leden van deze groep vrij
te stellen van de verplichte werkbeurten. Dit geldt al voor de leden van de Groep Tuinpaviljoen.
De belangstelling voor het Tuinpaviljoen is groeiende, maar uiteraard zouden meer leden het
Tuinpaviljoen op zaterdag kunnen bezoeken. Het initiatief van diverse leden, dat heeft geleid tot
een diversiteit in het aanbod van eten in het Tuinpaviljoen, is nog steeds groeiende door de
verscheidenheid van de leden van deze groep.
Tuin 72 zou het leuk vinden om bij voldoende belangstelling een “workshop brood bakken” te
geven. Het tuinpaviljoen moet dan wel over een oven beschikken.
De voorzitter zegt dat het tuinpaviljoen ook gebruikt wordt voor VvE vergaderingen, hetgeen
opbrengst genereert voor de vereniging. Uiteraard zijn meerdere verenigingen welkom.
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De organisatie van de werkbeurten is soms problematisch door afzeggingen. Noteer de data van
uw werkbeurten; indien u zonder af te zeggen afwezig bent, worden er boetes opgelegd. Dit is
voor niemand leuk.
Tuin 50 vraagt of de werkbeurten ook het gras voor de tuinen kan maaien. De voorzitter zegt dat
dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de tuin. Hij geeft aan dat door de
werkzaamheden van de Groep Natuurlijk Tuinieren er wel minder werk is voor de werkbeurten.
De commissaris zegt dat er voldoende werkzaamheden zijn voor de groep die kleiner is geworden
door het vrijstelling van werkbeurten voor de leden van Natuurlijk Tuinieren en de Groep
Tuinpaviljoen. Hij noemt o.a. het wekelijks onderhouden van het Tuinpaviljoen met de toiletten,
onderhoud gereedschap, paden en bruggen etc. etc.
De voorzitter meldt dat destijds door de leden Werkgroep Herziening Huishoudelijk Reglement
is ingesteld. Thans ligt er een concept plan. Dit plan zal worden toegezonden aan alle leden per
mail en zij die geen mail hebben, krijgen dit uitgereikt. Hierop kan iedereen reageren. De leden
worden van de reacties in kennis gesteld. In een aparte ledenvergadering kunnen de leden zich
uitspreken over dit plan. Een besluit zou in een daaropvolgende ledenvergadering kunnen worden
genomen.
Tuin 50 vraagt uit hoeveel pagina’s dit stuk bestaat. De voorzitter antwoordt dat dit hetzelfde
aantal is dat zij als commissielid al eerder heeft ontvangen.
7. BEGROTING 2017 EN MEERJAREN INVESTERINGSPLAN (MIP)
De voorliggende begroting wordt door de penningmeester toegelicht. De grondhuur gaat met
€ 8,00 omhoog en de contributie met € 4,00. In totaal gaan de lasten met € 12,00 per jaar
omhoog, omgerekend € 1,00 per maand. Het nieuwe bedrag aan grondhuur en contributie van de
vereniging wordt nu € 432,00 per jaar. Bepaalde reserves zijn zodanig dat dotaties op dit
moment niet nodig zijn.
Er is een reservering ingevoerd voor de eventuele viering van het behoud van de vierde stip over
vier jaar. Daarnaast is er een aantal reserveringen die jaarlijks een dotatie behoeven. De
opbrengsten van de Tuinwinkel en het Tuinpaviljoen zou de penningmeester graag zien stijgen.
Een begroting is een schatting van de inkomsten en uitgaven. Derhalve kunnen er altijd zowel
inkomsten als uitgaven zijn die niet voorzien waren. Met algemene stemmen wordt de begroting
goedgekeurd onder dankzegging van de penningmeesters.
8. VASTSTELLEN TUINHUUR, CONTRIBUTIE 2017 EN CONTRIBUTIEBETALING
Met algemene stemmen worden de nieuwe tuinhuur en contributie goedgekeurd.
9. VOORTGANG AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit is reeds besproken bij agendapunt 6.
10. RONDVRAAG EN SLUITING
Tuin 69 heeft geconstateerd dat het water van de sloten op ons complex zeer schoon is
geworden. Hij vraagt hoe het staat met het baggeren van de sloten, zoals eerder aangekondigd.
De voorzitter geeft aan dat het een continu aandachtspunt is, omdat het een grote zorg is.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt de
aanwezigen uit om tot besluit nog wat te blijven drinken in het Tuinpaviljoen
-0-
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Valt er nog wat te snoeien in de winter?
Jazeker! Klim- en leistruiken kunnen uitstekend
worden gesnoeid in de winter, maar..........
Ter inleiding
We kunnen twee groepen onderscheiden;
- Zelfhechtende struiken of te wel de klimstruiken
- Struiken die vastgebonden moeten worden of te wel de leistruiken
Wanneer snoeien
In het algemeen worden klim- en leistruiken in de winter gesnoeid.
Maar natuurlijk zijn er weer uitzonderingen. De Aristolochia durior (Duitse pijp) kunnen
beter in het voorjaar worden gesnoeid en de Jasminum nudiflorum (winterjasmijn) vlak
na de bloei. Wil je de Wisteria sinensis (blauwe regen) in een vorm snoeien dan kan dat
beter in de zomer.

De meest bekende klimplant: de klimop

Het snoeien van klimstruiken
Om klimstruiken in toom te houden en in de
gewenste vorm te houden gaat men als volgt
te werk.
Gewoon alle takken die in de weg zitten
wegnemen. (Makkie he?) Let er natuurlijk
wel op dat de klimplant niet voor ramen,
deuren of dakgoot kan gaan groeien en
mocht de klimplant tegen een (houten)
schutting of wand groeien, denk er dan
aan dat het houtwerk wel een keer
geschilderd moet kunnen worden.

Het snoeien van leistruiken
De verjongingskuur Voordat leistruiken gesnoeid gaan worden eerst losmaken van de
gespannen draden waarmee ze vastzitten. Hierna kan worden begonnen met de
verjongingssnoei. Hiervoor worden enkele dikke, oude takken tot op de grond toe
weggeknipt. Houd er rekening mee dat de struik wel 'vol' blijft, dus zorg dat nieuwe
takken de ruimten van de verwijderde takken kunnen opvullen. Na deze snoei de takken
weer vastbinden.
De vormsnoei Na de verjongingskuur kan worden begonnen met de vormsnoei.
Hiervoor worden de te lange takken en twijgen ingekort tot op een knop.
Om ervoor te zorgen dat alle delen van de plant voldoende licht krijgen kan zo nodig de
plant hier en daar worden uitgedund.
-0-
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Ringslangen in de Haagse regio?
In de Amsterdams regio blijken ringslangen te zijn aangetroffen.
En hoe zit het in Den Haag?

"Ringslang kent geen tunnelvrees"

(Stichting RAVON)

Het is inmiddels geen geheim meer dat de stadsranden van Amsterdam bevolkt worden
door ringslangen. Deze voor de mens ongevaarlijke slang is een echte cultuurvolger die
zich prima thuisvoelt in de randstedelijke omgeving; zolang er kikkers, composthopen en
(spoor)dijken zijn kan de ringslang haar hele levenscyclus in zo’n stadsrand volbrengen.
Kijkend naar ons eigen tuincomplex worden aan alle voorwaarden voldaan.
- We liggen langs een spoordijk,
- er zijn voldoende composthopen,
- in "het bos" is een heuse slangenberg aangelegd die bedoeld is als broedplaats, en
- met de aanleg van de stuw in de Schenk en straks met de uitgebaggerde sloten kunnen
we hopelijk voldoende kikker verwachten
In Zuid-Holland, lazen we op de website van RAVON, worden er al minstens 84 jaar
ringslangen waargenomen. Er is zelfs een vondst van rond de geboorte van Christus. Is
het dan altijd een Zuid-Hollands reptiel geweest? RAVON meent van niet. Het
ZuidHollandse landschap is waarschijnlijk gedurende lange periodes niet geschikt
geweest voor de ringslang. Dit is het pas geworden na grootschalig menselijk ingrijpen.
Ook in de regio Den Haag zijn
ringslangen bekend. In 1952 wordt er
één gezien in Rijswijk. Een jaar later
wordt er een gevangen in Voorschoten.
Volgens Van de Bund (1964) zou de soort
ook in Den Haag zelf zitten. Van 1960
tot 1974 werden regelmatig ringslangen
gezien in het Westduinpark bij de Laan
van Poot.
Nu er al eerder dit jaar salamanders op ons tuincomplex zijn aangetroffen, mogen
ringslangen toch niet ontbreken op ons complex?
Wat ons betreft zijn ze van harte welkom, want tuinslangen hebben we al genoeg!
-0-
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Duurzame initiatieven
Terwijl politieke partijen in hun programma's praten over
duurzaamheid, zijn er diverse (jonge) bedrijven
die niet praten maar doen
Cocoon
Neem nou als voorbeeld een jonge ondernemer die zich bekommert om het feit dat een
derde van de aarde is verschraald door droogte, branden of houtkap.
Om jonge boompjes op die plekken een kans te geven ontwikkelde hij een 'cocoon' als
een soort couveuse, met een ingebouwd irrigatiesysteem dat tijdens de eerste
groeifase van een stekje voor voldoende voeding en water zorgt.
Regenjas
Of de ontwikkeling van een serie goed draagbare en modieuze kledingstukken waarin
zonnecellen zijn verwerkt waarmee je je eigen energie kunt opwekken. Voldoende om
tijdens een zonnige dag je smartphone te kunnen opladen.
Stroom van planten
Een andere jonge ondernemer ging aan de slag met het fenomeen dat een plant via
fotosynthese het nodige organisch materiaal produceert. Een deel hiervan gebruikt de
plant voor eigen groei, maar een groot deel scheidt de plant uit in de grond via de
wortels. In de grond rondom deze wortels leven bacteriën die het organisch materiaal
afbreken. In dit afbraakproces komen elektronen vrij als afvalproduct.
Het jonge bedrijf werkt nu aan een technologie om de elektronen te gaan gebruiken als
elektriciteit. Het leuke is dat het proces het hele jaar dag en nacht werkt, zolang er
maar voldoende water is. Het kan uitstekend worden gecombineerd met bijvoorbeeld
voedselproductie of natuurbescherming. Dus elektriciteit en voedsel verbouwen op
hetzelfde land!
Windmolen met twee wieken
De traditionele windmolen heeft drie wieken. Een nadeel is dat de wieken stuk voor stuk
met grote kranen gemonteerd moeten worden. Ook voor reparatie aan de wieken zijn
kranen nodig. Een jong bedrijf is nu begonnen aan de ontwikkeling van een windmolen
met twee wieken. Door de beide wieken in horizontale stand te brengen kunnen de twee
wieken in één keer geplaatst worden. En dit kan zowel met een kraan of met een hely die
kan landen op de kop van de windmolen. Dat laatste kan, want er zit met dit idee nooit
een derde wiek meer in de weg om te kunnen landen. Ideaal ook voor onderhoudswerk.
Nu maar hopen dat de ondernemers voldoende financiële ontvangen om
hun plannen te kunnen verwezenlijken.
-0-
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Opstel over de volkstuin
Of het echt is gebeurd laten we aan
het oordeel van de lezer over

Vol trots vertelt kleine Mieke door de telefoon aan haar oma, die helemaal in Groningen
woont, dat ze voor school een opstel heeft geschreven over de volkstuin van papa en
mama. Mieke vertelt verder dat de juf het zo'n mooi opstel vond dat ze er een 10 voor
heeft gekregen!
Oma antwoordt dat ze super trots is op Mieke en zegt dat zij aan papa moet vragen of
hij het opstel wil kopiëren en opsturen want ze wil het ook graag lezen.
Mieke antwoordt hierop dat ze het opstel eerst heel langzaam zal moeten overschrijven
voordat ze het naar oma opstuurt.
Oma vraagt waarom ze het langzaam wil overschrijven. "Nou oma, u heeft slechte ogen
en u kunt het daarom niet zo vlug lezen!"
-0-

De straatnamen in Mariahoeve
Leuke wetenswaardigheden er even tussendoor
De naam van de wijk herinnert aan de boerderij Mariahoeve; van de straatnamen, die
samengesteld zijn uit meisjesnamen en het woord 'land' zegt men wel dat zij naar de
koeien van die boerderij vernoemd zijn of naar de zusters van de laatste boer. Een
aardige verklaring, maar helaas niet waar.
De schrijver F. Bordewijk is betrokken geweest bij deze straatnaamgeving. Evenals bij
die van de andere straatnamen. Zo zijn er straten met namen van granen met het
achtervoegsel kamp, b v. Gerstkamp, of inwoners van landen met als achtervoegsel burg,
b.v. Hongarenburg en edelstenen met als achtervoegsel horst, zoals Saffierhorst.
Dwars door de wijk liggen de grote straten die herinneren aan de buitenplaatsen die
daar gelegen hebben, Het Kleine Loo en de Reigersbergerweg of aan boerderijen, zoals
de Hofzichtlaan.
(Bron: Monumenten inventarisatieproject Den Haag 1850-1940)

-0-
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461 onder de loep
Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht is wellicht het meest
bekende wetsartikel. Maar wat houdt het precies in en
wat 'kunnen we ermee' op ons tuincomplex?
Het artikel "461" is te vinden in het wetboek van strafrecht (WvSr). Dit wetboek
bestaat uit drie boeken:
Eerste boek Algemene bepalingen
Tweede boek Misdrijven
Derde boek
Overtredingen
In dit laatste boek is artikel 461 te lezen
Artikel 461 WvSr
"Hij die, zonder daartoe
gerechtigd te zijn, zich op
eens anders grond waarvan
de toegang op een voor hem
blijkbare wijze door de
rechthebbende is verboden,
bevindt of daar vee laat
lopen, wordt gestraft met
geldboete van de eerste
categorie"

Aan de ouderwetse manier van schrijven is wel te zien
dat het van oorsprong een oud artikel is. Dat klopt want
het vindt zijn oorsprong in 1818, de tijd van Willem III.
Laten we stap voor stap door het artikel heen lopen.
"Hij die........."
De dames onder ons zullen misschien denken ik ben een
Zij dus het artikel geldt niet voor mij. Helaas, in het
wetboek staat beschreven dat onder hij ook zij wordt
verstaan.

"zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang
op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden......."
En dat laatste is van cruciaal belang. Voor hem / haar moet het dus wel duidelijk zijn (op
een voor hem blijkbare wijze) dat de toegang is verboden.
Onder rechthebbende wordt verstaan degene die recht op de grond heeft.
Het gaat er dus om dat je je op andermans grond bevindt en dat je hebt kunnen weten
dat dit niet mocht.
"wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie"
De hoogte van zo'n categorie wordt jaarlijks aangepast. Het is dus niet
zo dat de bedragen nog gelden uit 1818. Want wat hadden we toen,
Nederlandse Florijnen?
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De praktijk
Laten we nu naar een praktijk voorbeeld kijken. En wat spreekt er nu meer aan dan ons
eigen tuincomplex?
Ons tuincomplex is tijdens openingsuren vrij toegankelijk voor bezoekers. Uit niets
blijkt dat er sprake is van een verboden toegang. Het hek staat immers uitnodigend
open en op het hek staat netjes aangegeven wat de openingstijden zijn.
Maar ook staat er aangegeven dat buiten de openingstijden er sprake is van Verboden
toegang voor onbevoegden (art. 461WvSr).
Dus als het hek op slot zit en er ook nog eens sprake is van "buiten de openingstijden"
dan is het duidelijk ("op blijkbare wijze") dat de toegang verboden is.
Nu zou een slimmerik kunnen zeggen "ja maar ik heb dat bordje niet gezien en ben over
het hek geklommen". Nou daar trapt politie en justitie niet in. Met een afgesloten
hekwerk is het voldoende duidelijk gemaakt dat de toegang is verboden.
Een bordje "Verboden toegang 461 WvSr" is
dus niet altijd nodig. Met een hekwerk (ook al
kan er onderdoor kruipen of langs klimmen) of
een slagboom of een dichte haag is er al
voldoende sprake van "op blijkbare wijze".
De individuele tuinen
Tijdens openingstijden mag men dus rustig rondwandelen, sterker nog, we stimuleren
dat zelfs. En dat rondwandelen en genieten moet dus vanaf de (openbare) wandelpaden
geschieden. Maar het is niet de bedoeling dat wandelaars onze eigen tuintjes gaan
betreden.
Daarom is het van belang dat onze individuele tuintjes een duidelijke afscheiding hebben
met het openbare wandelpad. Er moet sprake van zijn dat "op blijkbare wijze" de
toegang is verboden.
En zoals eerder gezegd, een bordje 'Verboden Toegang' of een hoog hekwerk is niet
noodzakelijk.
Een haagje, een stapelmuurtje een klein hekje, een rij planten, ook al stap je er
gemakkelijk overheen, dit alles is voldoende om duidelijk te maken dat het niet de
bedoeling is over deze afscheiding heen te gaan. En als we er ook nog voor zorgen dat
buiten onze aanwezigheid het toegangshekje van onze eigen tuin dicht is, dan is het
voldoende duidelijk.
En als iemand zich toch schuldig maakt aan de overtreding 'Verboden Toegang", wat
dan? Misschien een mooi onderwerp voor de volgende Plantaardig?
-0-
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Voetballende spreeuwen?
De KNVB roept de hulp van spreeuwen in

De Voetbalbond KNVB roept haar leden op om nestkasten voor spreeuwen op te hangen
rondom de voetbalvelden omdat spreeuwen de larven eten die het veld beschadigen.
De bond gaf zelf het goede
voorbeeld en hing een aantal
nestkasten op rondom het
hoofdkantoor in Zeist.
Vogelbescherming ondersteunt
deze oproep, omdat het met de
spreeuw steeds slechter gaat.
Engerlingen en emelten kunnen
behoorlijk wat schade aanrichten
aan de grasvelden. Dat zijn de
larven van respectievelijk de
meikever en de langpootmug.
Engerlingen eten de ondergrondse
delen van het gras, emelten het
groen. Op die manier ontstaan er
kale plekken in de grasmat.
Hulp van spreeuwen
De KNVB streeft naar een steeds natuurlijker beheer van de Nederlandse
voetbalvelden en hoopt dat de terreinknechten hulp inroepen van spreeuwen. Te meer
omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden is
gelegd. Spreeuwen ontdoen de grasmat van engerlingen en emelten door met hun fijne
snavel de larven uit hun eigen gang te trekken. Groot voordeel voor de clubs is dat de
spreeuwen eerder broeden dan kraaien en roeken, twee soorten die ook dol zijn op
engerlingen en emelten. Deze vogels ploegen met hun grote snavels meters grasmat om
en zorgen zo voor veel ergernis. De kraaien en roeken kunnen als alleseters elders ook
voedsel vinden.
(Bron: Vogelbescherming Nederland)

-0-
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Een bijenkastje maken
Een bijenkastje maken voor de zgn. solidaire bijen wordt steeds
populairder en is gemakkelijk te maken. Toch een paar tips.

Gebruik van doorzichtig materiaal
Het gebruik van doorzichtig materiaal is leuk want je kunt de insecten goed bestuderen.
Maar gebruik daarvoor liever geen plastic, darmen of iets dergelijks. Hierin zullen de
bijen wel nesten bouwen, maar door de hoge temperatuur die in de nesten kan
voorkomen (in de zon…) kan het plastic schadelijke uitwasemingen gaan geven.
Holle stengels
Als holle stengels gebruik je beter geen Japanse duizendknoop. Deze stengels scheiden
namelijk een schadelijke stof uit. Dit geldt ook voor andere sterk geurende
houtsoorten.
Gladde materialen
Bijen kunnen hun vleugeltjes beschadigen als er gebruik wordt gemaakt van te ruwe
materialen.
Behandeld hout
Behandel je houtblokken niet of gebruik ecologische houtbeits. In de meeste
traditionele vernissen of verven zitten stoffen die schadelijk zijn voor insecten.
Veilige plek
Hang de bijenkast voldoende hoog zodat katten, mieren of andere belagers er niet bij
kunnen.
-0-
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Zomerregens deden het bos goed
Het was een rare zomer. Soms lange tijd droog,
maar ook een periode met veel regen.
Hoewel niet iedereen blij was met de grote hoeveelheden regen deze zomer, blijkt dat
het toch heel goed te zijn geweest voor het Nederlandse bos.
Uit continue metingen blijkt dat sinds de regenval is begonnen in eind mei, de groei van
de Nederlandse bomen sterk is toegenomen, zegt prof. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar
Europese bossen aan Wageningen University.
Op ruim twintig lokaties in Nederlandse bosreservaten van Staatsbosbeheer hangen 110
automatische dendrometers. Deze meetbanden nemen heel nauwkeurig de groei van een
boom waar, elk uur van de dag. 'Zo leggen we de groeirespons vast in geval van een
extreem jaar en we verkrijgen ook inzicht in de groeitrends op lange termijn,' zegt
Gert-Jan Nabuurs. Dit is van belang
om de reactie van bomen waar te
nemen op klimaatverandering. 'We
hebben de indruk dat de bestaande
bossen tot nu toe heel goed met de
klimaatverandering om kunnen gaan.
Er zit voldoende aanpassingsvermogen
in bomen om veranderingen op korte
termijn, en waarschijnlijk ook op
lange termijn op te vangen. Dat wil
echter niet zeggen dat klimaatverandering geen effect zal hebben op het
bosecosysteem als geheel.'
Ook kan klimaatverandering er voor gaan zorgen dat nieuwe boomsoorten een sterkere
groeikracht gaan vertonen en zo een ander bos gaan vormen. Dat heeft weer invloed op
de biodiversiteit in het Nederlandse bos, maar ook op de houtvoorziening op de lange
termijn.
'Dit jaar kunnen we heel mooi zien dat de zomerregens de meeste bomen goed doen.
Meestal hebben bomen in de zomer last van droogtestress, maar daar was dit jaar geen
sprake van.'
Bron: Wageningen UR
-0In totaal viel op veel plaatsen in het zuidoosten in juni meer dan 200 mm, in het Limburgse
Ysselstein zelfs 277 mm. Sinds het begin van de metingen in 1906 is in juni nog nooit zoveel
neerslag gemeten. Landelijk gemiddeld viel in juni 118 mm tegen 68 mm normaal.
In juli en augustus viel met landelijk gemiddeld 52 mm en 65 mm minder regen dan
de normale waarde van 78 mm. (KNMI)
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Hongerzomer dreigt in zuidelijk Afrika
Wij hebben 'onbeperkt' water en zijn chagrijnig als een muis of
een mol onze gewassen op de tuin beschadigt. Maar terwijl
het bij ons winter gaat worden begint in zuidelijk
Afrika nu een dramatische zomer

Veel arme gezinnen in zuidelijk Afrika hebben nog nooit zo weinig eten gehad als nu.
Waarom zijn de voedselproblemen na de super El Niño nog niet voorbij? Antwoord op
alle 14 vragen die je kunt hebben over de nasleep van de ergste droogte sinds 35 jaar in
Mozambique, Zambia, Malawi, en Zimbabwe.
1. Even opfrissen. Wat is El Niño ook alweer?
Door El Niño verandert het weer in grote delen van de wereld. Het kan bijvoorbeeld een
heel regenseizoen lang niet regenen. Of het regent juist veel heviger dan normaal. El
Niño ontstaat omdat zeewater warmte (van de zon) opslaat. Als het water te warm
wordt, laat het de warmte los, met een El Niño tot gevolg. Dat gebeurde ongeveer elke
zeven jaar. Maar door klimaatverandering komt El Niño steeds vaker voor.
2. El Niño is voorbij. Waarom hebben mensen dan nog steeds honger?
Je staat er in de supermarkt niet bij stil, maar voedsel heeft tijd nodig om te groeien.
Heel veel oogsten in zuidelijk Afrika zijn mislukt na maandenlange droogte, zelfs tijdens
het regenseizoen. De oogst van 2014-2015 viel ook al tegen, waardoor voorraden nu zo
goed als op zijn. De verwachting is dat het vanaf december weer zal gaan regenen.
Boeren kunnen dan weer zaaien, maar het kost nog maanden voordat de akkers weer vol
staan met bloeiende gewassen. Daardoor staat veel mensen in zuidelijk Afrika een
hongerzomer te wachten.
3. Een hongerZOMER?
Ja, de seizoenen in zuidelijk Afrika zijn omgekeerd ten opzichte van onze seizoenen. Als
het bij ons zomer is, is het in zuidelijk Afrika winter en omgekeerd.
4. Wie worden getroffen door deze ramp?
De hongerzomer bedreigt volgens de VN het leven van ruim 18 miljoen mensen in
zuidelijk Afrika. Ze behoren tot de allerarmsten ter wereld. Zo staat Malawi op de
achtste plaats in de lijst van armste landen. De ramp treft vooral kleine boeren op het
platteland. Ze verdienen zo weinig dat ze al snel 70 procent van hun inkomen aan eten
uitgeven. Nu het schaarse eten dat er nog is razendsnel duurder wordt, kunnen steeds
minder mensen het betalen.
5. Hoeveel mensen hebben te weinig eten?
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Op dit moment hebben ruim 18 miljoen mensen zo weinig eten, dat ze alleen met
noodhulp kunnen overleven, zeggen de Verenigde Naties. Oxfam verwacht dat dit in
oktober 33 miljoen mensen in zuidelijk Afrika te weinig te eten hebben. Omdat pas in
maart de eerste grote oogsten worden verwacht, zal dit aantal tot die tijd blijven
stijgen.
6. Klopt het dat het ergste nog moet komen?
Helaas wel. Tot nu toe zijn – gelukkig – nog maar weinig mensen overleden door honger
en dorst. Maar omdat het nog maanden duurt voordat de voedselproductie in zuidelijk
Afrika weer op volle kracht is, nemen de problemen snel toe. Tot nu toe hebben acht
landen in zuidelijk Afrika de noodtoestand uitgeroepen. Omdat rijke landen niet of
nauwelijks reageren op deze noodtoestanden, hebben steeds meer mensen geen eten
meer.
7. Kan deze ramp zo groot worden als de hongersnood in 1983-85?
Iedereen kent het Kerstlied van Band Aid, waarmee Bob Geldof en vele andere artiesten
aandacht vroegen voor een van de grootste hongersnoden ooit: in Ethiopië overleden
tussen 1983 en 1985 tussen de 400.000 en 600.000 mensen. Of zo’n ramp zich kan
herhalen, hangt voor een groot deel af van de hulp die landen in nood nú krijgen. Op dit
moment is dat nog véél te weinig.
8. Te weinig water en eten, wat zijn daar de gevolgen van?
Een langdurig voedsel- en watertekort zoals nu, zorgt voor veel meer problemen dan
honger en ondervoeding. Vee sterft. Tot nu toe al een half miljoen dieren. Veehouders
raken zo hun inkomsten kwijt. Veel kinderen gaan niet meer naar school. Ze moeten ver
lopen om water te halen of hebben geen energie meer om te leren. Door de hoge
voedselprijzen, is er ook steeds vaker geen geld meer voor school. In ziekenhuizen is te
weinig water om patiënten goed te behandelen. En bij hiv-patiënten die te weinig eten,
werken de aids-remmers niet meer.
9. Waarom hoor ik zo weinig over deze ramp?
Er is veel aan de hand in de wereld. Vluchtelingen, de bombardementen in Syrië. Trump
die president wil worden. Voor veel nieuwsredacties staat ‘voedselcrisis in zuidelijk
Afrika’ niet hoog op het lijstje. Bovendien speelt deze ramp zich heel ver van de
camera’s af. Mensen op het Afrikaanse platteland hebben de grootste problemen. Daar
gaan maar weinig journalisten naartoe. Als je het niet erg vindt om Engels te lezen: een
journalist van de Guardian ging wél kijken en vond alle ingrediënten voor een
catastrofale ramp.
10. Wanneer is er weer genoeg te eten?
Dat zouden we je graag vertellen. Hopelijk in maart/april 2017, na succesvolle oogsten.
Maar dat is niet zeker. Na de super El Niño dreigt diens ‘zusje’ La Niña voor nieuwe
problemen te zorgen.
11. La Niña kan de ramp erger maken. Wat is La Niña?
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Na een El Niño volgt soms een La Niña: een langdurige periode met relatief veel regen.
Dit jaar is de kans op een La Niña 55 tot 60 procent. La Niña hoeft niet erg te zijn. Wat
meer regen kan de landbouw helpen en watertekorten aanvullen. Misschien zorgt het wel
voor bovengemiddelde oogsten! Maar véél meer regen spoelt ingezaaide grond weg en
zorgt voor overstromingen. Daardoor raken wegen en gebouwen beschadigd. Als dat
gebeurt, zijn de problemen voor veel mensen in zuidelijk Afrika niet meer te overzien.
12. Wat doet Oxfam om mensen te helpen?
Oxfam bestrijdt het voedseltekort in zuidelijk Afrika sinds november 2015. We zorgen
voor voedsel of verstrekken voedselbonnen waarmee mensen zelf eten kunnen kopen.
Ook bieden we boeren zaden en planten zodat ze weer kunnen zaaien. Dat doen we voor
bijna 270.000 mensen. Ook repareren we waterbronnen. Ruim 110.000 mensen hebben
weer toegang tot schoon drinkwater of kregen voorlichting over hygiëne en/of rechten.
Met 18 miljoen mensen in nood, is dat niet genoeg. Om tot 1 april 2017 1,2 miljoen
mensen te helpen, hebben we 43,5 miljoen euro nodig. Oftewel 17 cent per persoon per
dag. Help mee! Elke bijdrage helpt! Voorkom een hongerzomer
13. Wat doen overheden?
Op dit moment is er veel te weinig geld om een hongerzomer in zuidelijk Afrika te
voorkomen. Behalve de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben maar weinig rijke landen
een bijdrage geleverd. Dat is natuurlijk een drama voor getroffen mensen in zuidelijk
Afrika. Maar ook een drama voor de wereld. Juist door nu te helpen, kan erger worden
voorkomen. Voorbeeld: kinderen die nu voedselhulp krijgen, kunnen gewoon naar school
blijven gaan. Dat is veel goedkoper dan de problemen oplossen die ontstaan als een hele
generatie kinderen maanden of jaren school mist.
14. Kan honger in Afrika in de toekomst worden voorkomen?
Eén ding staat vast: zolang klimaatverandering doorgaat, moeten Afrikaanse boeren zich
aanpassen als ze nieuwe voedseltekorten willen voorkomen. Oxfam helpt boeren daarbij.
In Zimbabwe leren boeren in veldscholen sterke zaden te kweken die extreem weer
kunnen doorstaan. Daarnaast moeten Afrikaanse landen grotere voedselreserves
aanleggen. Verschillende landen doen dat al, zoals Ethiopië. Dat land heeft ook veel last
van El Niño, maar zonder de grotere voedselvoorraden waren de problemen veel groter
geweest.

Meer info voor (financiële) steun: http://www.oxfamnovib.nl
-0-
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Eerste resultaten tuintelling zoogdieren
Met "De Jaarrond Tuintelling" worden nu ruim een jaar
waarnemingen verzameld van wilde dieren en
planten in de Nederlandse tuinen
De tellingen zijn een succes, want inmiddels geven ruim 7000 tellers regelmatig
waarnemingen door. Ook zoogdieren worden geregeld gespot, zo blijkt uit een artikel in
het tijdschrift Zoogdier.
In totaal zijn er sinds de lancering in maart 2015 al meer dan 40.000 zoogdierwaarnemingen doorgegeven via de website van de tuintelling. Dit is een aanzienlijk deel
van de stroom aan waarnemingen van zoogdieren die de Zoogdiervereniging binnen krijgt.
De telling levert niet alleen gegevens op over het voorkomen van soorten, maar uit
navraag bij de tellers is bekend dat zij, enthousiast geworden over de waarnemingen in
hun tuin, vaker overgaan tot het diervriendelijk inrichten van de tuin.
Meest getelde zoogdieren
De doorgegeven zoogdieren variëren van huismuis tot ree en van mol tot das. Er is zelfs
een keer een bever
doorgegeven! Van een paar
soorten zit het aantal
waarnemingen dicht bij
elkaar. Hoge noteringen van
de egel en eekhoorn zijn
wellicht niet verrassend,
maar wel belangrijk voor het
totaalbeeld van de
verspreiding van deze
soorten. Tuinen zijn voor
egels namelijk enorm
belangrijke leefgebieden en
in steden. Bovendien
verwachten we met deze
gegevens over een aantal
jaren nog beter het belang
van tuinen voor deze soorten
te kunnen onderbouwen.
(Nature Today)

-0-
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Mini moestuin in vier stappen
Voor op je balkon, je binnenplaatsje of tuin
1. Gebruik bijvoorbeeld steigerplanken voor het
maken van één of meerdere vierkante of
langwerpige kisten.
2. De afmetingen zijn vrij en afhankelijk van de
beschikbare ruimte.
3. Plaats de kist op een betegelde ondergrond en
voorzie de bodem en zijkanten van folie.
4. Stort de bak vol met verse aarde, maak eventueel wat vakken en je mini moestuin
is klaar voor gebruik.

-0-
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De sloten op- en rondom ons tuincomplex
Het baggeren van de sloten leek een "never ending" story.
We hebben er al vaker over geschreven, maar toch nog even een opfrissertje.
De Schenk (de watergang die langs ons tuincomplex loop) wordt door de gemeente
omschreven als "een waardevol natuurgebied". De Schenk werd ruim 600 jaar (!) geleden
gegraven en heeft daardoor ook nog eens een historische waarde.
In februari 2013 bracht één van onze leden, ondersteund door een collega tuinlid het
rapport uit "Verbinding verbroken". In dit rapport werd de situatie beschreven van de
aangebrachte dam in de Schenk waardoor er geheel geen sprake meer was van een
ecologische verbindingszone. Tevens werd in het rapport de slechte waterkwaliteit van
de sloten op- en rondom ons tuincomplex aangehaald.
Na een langdurige lobby, werd de beschreven problematiek volledig omarmd door het
Hoogheemraadschap van Delfland en deze pakte de problemen voortvarend op.
Langdurig overleg en afstemming met diverse partijen zoals Hoogheemraadschap
Rijnland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeente Den Haag en gemeente
Leidschendam-Voorburg, om zo maar wat voorbeelden te noemen, was noodzakelijk.
Vervolgens was het tijd voor actie. Ontwerpen werden gemaakt, budget werd vrij
gemaakt, uitbesteding voor het werk geregeld, noem maar op.
Soms even gehinderd door de broedseizoenen waarbij diverse werkzaamheden niet
mochten worden uitgevoerd in verband met de flora- en fauna wet ging Delfland 'vol
gas' er tegen aan. En Delfland hield ons steeds geweldig op de hoogte van de stand van
zaken. Complimenten!
De kanteldam in de Schenk werd gerealiseerd. Aangezien de kanteldam vispasseerbaar
werd ontworpen werd ook de bestaande stuw in de Schenk achter Aegon aangepast.
Hierdoor kunnen vissen vanuit de
Duivenvoordse en Veenzijdse polder ook
verder de wijk Mariahoeve in er lustig op
los zwemmen.
Na enige tijd bleek dat door de stroming
die de kantelstuw teweeg bracht, er nogal
wat grond in de watergang werd
losgewoeld en dat ook de waterkant op
enkele plaatsen wegspoelde. Dit probleem
werd onlangs echter snel opgelost door
het aanbrengen van betonnen elementen
bij de kanteldam en het aanbrengen van
Aanpassingen nabij de kantelstuw
een beschoeiing. (Net mooi op tijd voordat
er zou worden gebaggerd).
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De sloten
Behalve de problematiek van de dam in de Schenk, werd ook de slechte
Het zuurstofkwaliteit van de sloten in het rapport "Verbinding verbroken"
gehalte in onze
beschreven. Gelijkertijd met het aanpakken van de
sloten is al
dam in de Schenk werd door Delfland volop
Bij een waarde
aanzienlijk
aandacht
hieraan
besteed.
verbeterd.
van 6 mg/liter
De eerste
Na het uitkomen van het rapport in 2013 zijn door
en lager is er
vissen zijn al
Delfland direct monsters genomen en werd
al kans
gesignaleerd!
geconstateerd dat het zuurstof gehalte in de
op vissterfte
sloten rond de 1 mg zuurstof per liter bleek te schommelen en dus
veel te laag. De gemeten pH waarden (de zuurgraad) bleken acceptabel.
Dat er geen leven meer in onze sloten was te bekennen, was dus niet verwonderlijk.
Ook hier lag er weer een uitdaging voor Delfland om dit werk, gelijkertijd met het
oplossen van de problematiek van de dam in de Schenk, bij alle betroken partijen 'op de
agenda te krijgen'. En ook dit kreeg Delfland uitstekend voor elkaar.
Veel voorbereidend werk, meestal voor ons
onzichtbaar, maar soms ook zichtbaar, werd
verricht.
Zo werd de groenstrook tussen het
rijwielpad langs de N14 en onze sloten werd
flink gekortwiekt. Prorail pakte onlangs
zoveel mogelijk een deel van de sloot langs
het spoor aan. In verband met
veiligheidaspecten (te smal en te stijl talud afstand rails) kon het werk vanaf land niet
verder gaan.
Maar uiteindelijk staan we aan de vooravond dat
het baggeren van onze sloten toch
daadwerkelijk gaat gebeuren.
Zoveel mogelijk wordt gebaggerd vanaf land (de
kant). Maar in ons geval kan dat bijna nergens
zo worden uitgevoerd. Het baggeren zal dus
vanaf water moeten gebeuren. (Of willen we dat
er een graafmachine over onze tuinen langs de
sloot rijdt?) Van de aannemer die het
baggerwerk, onder toezicht van Delfland, gaat
uitvoeren kan dus de nodige creativiteit worden verwacht. Wordt voor ons als leek erg
interessant om dat vakwerk allemaal te gaan aanschouwen. Denk alleen al hoe de
aannemer al het baggerspecie buiten ons complex gaat brengen om te worden afgevoerd
naar een verwerker.
Foto's: Bert Blom
-Tijdens het schrijven van dit artikel (begin november) waren de baggerwerkzaamheden nog niet begonnen.
Foto's en verslag van het baggeren dus in het volgende nummer van Plantaardig en op onze website -
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Waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve
Wateragenda 2016 - 2020
" Naast de grote stedelijke ontwikkelingen,
zien we dat individuele Hagenaars zich
betrokken voelen bij het water en zien we
lokale initiatieven ontstaan"
" Een belangrijke recente focus, voor zowel
Delfland als Den Haag, is het onderwerp
participatie. Doordat we steeds meer naar
de kleinste zwakke schakels in het
watersysteem kijken, komen we bijna
letterlijk ook steeds dichter bij de
Hagenaars. Het veilig en beheersbaar
houden doen we samen. Als overheden
samen vóór de Hagenaars, maar steeds
meer ook samen mèt de Hagenaars. Daar
is de laatste jaren met name bij de aanpak
van waterkwaliteitsknelpunten in
Loosduinen en Mariahoeve al de nodige
positieve ervaring mee opgedaan"

De opvolging van het rapport "Verbinding
Verbroken" heeft niet alleen een gunstig
effect op de waterkwaliteit van alleen onze
sloten. De invloed heeft effect op de gehele
wijk Mariahoeve.
Hierdoor hebben gemeente Den Haag samen
met Delfland het project omarmd in een
groter geheel.
Zo is ondermeer het project door gemeente
Den Haag en het Hoogheemraadschap
Delfland meegenomen in de Wateragenda
2016 - 2020.
In deze wateragenda worden de plannen
beschreven die de gemeente samen met
Delfland vanaf 2016 verder gaan
ontwikkelen/uitvoeren. Verdeling van
verantwoordelijkheden, nastreven van
ambities, participatie en bewustwording zijn
zoal de trefwoorden.

Er zijn inmiddels zo'n 32 actiepunten geïnitieerd en diversen hiervan zijn reeds
gerealiseerd zoals de aanleg van de fontein in park Overbosch voor extra zuurstof en de
toevoer van schoon water uit Rijnland naar de Schenkzone nabij VTV Mariahoeve

De fontein is via de
PLC op het centrale
computersysteem van
de gemeente Den
Haag aangesloten.
Hiermee zijn
de bedrijfstijden
aan te passen en
meldingen te
verwerken.

Fontein in Overbosch voor extra zuurstof in werking.
(Gerealiseerd door Van der Arend Installaties)

(Foto: Van der Arend installaties)
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Het (ons) Tuinpaviljoen
Eigenlijk nog iets te weinig bezocht,
maar wat is het daar leuk!
Kunst expositie
Het team van Natuurlijk Tuinieren was de afgelopen tijd niet alleen buiten bezig, maar
ook binnen.
Omdat er door diverse leden bij toerbeurt veel
kunst wordt geëxposeerd waren alleen de vitrines
niet genoeg. Ook hun schilderijen moesten natuurlijk
een fraai plekje krijgen.
En om nou van de wand een gatenkaas te maken door
er steeds op andere plekken een haakje in te
schroeven.................. daar moest wat anders op
worden verzonnen. Erwin van der Vlis kwam met een
aantal spierwitte platen aan. Twee daarvan konden
(Foto: Hely Split)
fraai tegen de wand worden bevestigd. Tegen het
plafond aan werd vervolgens een railsysteem aangebracht waaraan de schilderijen in het
vervolg met een speciaal nylon koortje kunnen worden opgehangen. En wel zonder schade
op iedere gewenste hoogte en plaats.
In juni hadden we een feestje in het kader van de uitreiking van "De Vierde Stip".
Van collega tuinvereniging ATV Zonnegaarde ontvingen wij voor die gelegenheid een
schenking en de kosten voor het ophangsysteem konden hiervan worden betaald. En zo
wordt het vertoeven in ons Tuinpaviljoen, ook mede dankzij ATV Zonnegaarde, toch
steeds gezelliger!
Recreatie
Inmiddels hebben een aantal leden zich opgegeven om het komende jaar het één en
ander te gaan organiseren. Er gaan ondermeer al geluiden dat men het gebruik van de
Jeu de Boulesbaan wil gaan promoten. En dat in combinatie met een hapje en een
drankje in het Tuinpaviljoen zal ongetwijfeld erg gezellig gaan worden!
Winterstop
Op 26 november waren de werkbeurten voor dit jaar gedaan. Met ingang van deze datum
is ook het Tuinpaviljoen begonnen aan de winterstop. Maar op 18 maart 2017 gaat het
tuinpaviljoen weer open en wij hopen allemaal dat het enthousiaste team van de
bardienst ons ook dan weer in de watten wil leggen!
Nieuwjaarsreceptie
Al is er sprake van een winterstop, op zaterdag 14 januari 2017 is het Tuinpaviljoen
natuurlijk open voor de traditionele nieuwjaarsreceptie!
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In memoriam
Met leedwezen hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Johannes Albertus de Haas
Geboren op 28 oktober 1922
Overleden op 20 oktober 2016
Jan de Haas tuinierde van 1984 t/m 2012 op het Kraaienpad

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en de vele anderen
die hem missen veel sterkte

Volkstuinen in de Haagse regio
De Haagse regio kent heel wat volkstuincomplexen en het
voortbestaan is niet mogelijk zonder een
overkoepelende organisatie

En die overkoepelende organisatie is de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.
Bij menigeen wellicht beter bekend als de Haagse Bond (HB).
De Haagse Bond vertelt op hun (prachtige vernieuwde) website:
"De Haagse bond van Amateurtuindersverenigingen is opgericht in 1938 en koninklijk
goedgekeurd op 18 april 1939.
Bij de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen zijn 18
tuincomplexen aangesloten. De tuincomplexen zijn de leden
van de Haagse Bond. De besturen van deze tuincomplexen
vertegenwoordigen hun leden tijdens de vergaderingen van
de Haagse Bond.
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Het spreekt voor zich dat de Haagse Bond ook eigen statuten en reglementen heeft.
Het tuinieren in de regio kan niet zonder een overkoepelende organisatie van
amateurstuindersverenigingen die -in samenwerking met de Gemeente –streeft naar
voldoende tuinruimte. De Haagse Bond vervult deze rol.
Het aantal aangesloten verenigingen is inmiddels 18, waarbij iedere aangesloten
vereniging 100% autonoom is. Elke vereniging heeft dus zijn eigen statuten, reglementen
en kent zijn eigen bijzonderheden.
De Haagse Bond geeft ook voorlichting en organiseren van excursies en cursussen voor
de leden van de aangesloten tuincomplexen, maar ook voor belangstellenden die in
overweging hebben een eigen tuin ergens te nemen.
De Haagse Bond draagt ook verantwoordelijkheid voor de administratie aangaande
kandidaat leden van de aangesloten verenigingen.
Om lid te worden van een aangesloten vereniging dient men eerst kandidaat-lid te
worden van de Haagse Bond.
De tuincomplexen vormen een welkome aanvulling op het stedelijk groen in de regio. Het
zijn bovendien parken, die door de enthousiasme en de inspanning van zeer veel
tuinleden in de beste staat blijven verkeren. Deze tuinparken zijn in beheer bij de
verenigingen.
De Haagse Bond is aangesloten bij het landelijk orgaan A.V.V.N. die de belangen van
volkstuinen behartigt op landelijk niveau. De aangesloten verenigingen zijn dus via de
Haagse Bond vertegenwoordigd bij de A.V.V.N."

Bezoek de vernieuwde website van de
Haagse Bond en lees eens onder projecten
de "Nota Volkstuinen Den Haag".
"De gemeente Den Haag is de eerste gemeente
in Nederland die een actieve Nota heeft voor
volkstuinen".

"Het boekwerk is tot stand gekomen in
samenwerking met de Haagse Bond, AVVN
en de gemeente".

-0-
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Tips voor het snoeien van een appelboom
Vanaf november gaat een appelboom na afvallen van zijn bladeren in
rust en kan begonnen worden met de snoei.
De voorwaarde is dat er voorlopig zacht weer wordt voorspeld en zeker geen regen of
vorst. Tijdens het snoeien ontstaan boomwonden die onder goede condities moeten
helen. Anders bestaat de kans op onvoldoende genezing en in het ergste geval ziektes.
Zonlicht
Het uitgangspunt voor het snoeien is dat alle takken zoveel mogelijk zonlicht kunnen
krijgen waardoor de kans op een grote 'appeloogst' wordt vergroot. Eventueel kunnen
takken 'gebogen' worden en worden vastgezet met touw om te zorgen voor krijgen van
een brede en geen hoge boom. Na enige maanden zullen de takken in de gewenst stand
blijven staan. (Let wel dat het touw dan wordt verwijderd om te voorkomen dat het touw
de takken beschadigt als deze dikker worden.)
Welke takken verwijderen
- Takken die beschadigd zijn, kunnen worden verwijderd. Een gezonde toekomst voor die
takken is kansloos en nemen alleen maar voedsel weg voor de gezonde takken.
- Ook zijtakken die loodrecht omhoog groeien kunnen worden verwijderd. Zoals
omschreven in het vorige nummer van Plantaardig worden deze takken "waterloten"
genoemd. Deze takken zijn vaak een kadootje van eerder snoeiwerk en zullen, omdat zij
geen knoppen hebben, nooit vruchten gaan geven.
- Tot slot kan afscheid worden genomen van de takken die teveel zonlicht wegnemen
voor de andere takken.
Wat in ieder geval wel laten zitten
De kleine zijtakjes met voldoende knoppen en vertakkingen vormen de kraamkamer voor
het volgende seizoen. Het volgende seizoen kunt u hieraan dus appels verwachten.
Appelboom laten afslanken
Een te hoge appelboom is onhandig. Als je ervoor gekozen hebt de boom met wat hulp in
de breedte te laten groeien en je vindt het te breed gaan worden, dan kunnen de
(horizontale) takken gewoon worden ingekort tot zo'n 1.20m tot 1.60 m

Te hoog, te weinig zonlicht

Snoei voor meer zonlicht

Helpen voor groei in de breedte
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Natura 2000-netwerk belangrijk voor
veel Europese soorten
Serieuze vragen aan de Europese Commissie
Hoeveel biodiversiteit komt voor in de natuurgebieden van het Europese Natura 2000netwerk? Dit was, vrij vertaald, de de vraag van Europese Commissie aan een
onderzoeksteam uit Nederland, Engeland en Italië onder leiding van Alterra.
Uit het onderzoek bleek het grote belang van het netwerk voor alle onderzochte
soortgroepen, vooral voor vogels, vlinders en planten.
De Europese Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor de
Natura 2000 is een
Europees netwerk van
bescherming van Europees bedreigde soorten en habitattypen
beschermde
van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit is het eerste
natuurgebieden op het
grootschalige onderzoek dat nagaat of ook de overige flora en
grondgebied van de
fauna baat heeft bij het Natura 2000-netwerk. Het
lidstaten van de
Europese Unie. Dit
onderzoeksteam had hiertoe de beschikking over grote
netwerk vormt de
databestanden met verspreidingsgegevens van
hoeksteen van het
(land)zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vlinders en
beleid van de EU voor
plantensoorten uit heel Europa.
behoud en herstel van
biodiversiteit. Dus ook
die van in Nederland

Uit analyse van de gegevens binnen en buiten het Natura 2000netwerk, bleek dat alle onderzochte flora en fauna profiteert
van het netwerk. Bij de flora profiteren vooral de zeldzamere
plantensoorten. Bij de fauna blijken zowel de algemenere als de zeldzamere soorten
meer voor te komen in de Natura 2000-gebieden dan daarbuiten. Vooral vlinders en de
meeste vogels hebben baat bij het Natura 2000-netwerk. Voor vlinders hangt dit
waarschijnlijk samen met de aanwezigheid van leefgebied dat in de grootschalige
landbouwgebieden buiten de Natura 2000-gebieden grotendeels verloren is gegaan. Voor
vogels hangt de meerwaarde van het Natura 2000-netwerk sterk samen met het type
leefgebied. Voor bosvogels is de meerwaarde van het netwerk bijvoorbeeld beperkt
omdat ook buiten de Natura 2000-gebieden veel bos voorkomt. Datzelfde geldt voor
vogels van open (vooral agrarisch) landschap omdat het oppervlak aan agrarisch
leefgebied binnen de Natuur 2000-gebieden beperkt is.
Maar liefst 35 tot 40% van de onderzochte bedreigde soortenpopulaties blijkt binnen
de Natura 2000-gebieden voor te komen. Dat lijkt misschien weinig, maar met het
gegeven dat slechts 18% van het landoppervlak van de EU is aangewezen als Natura
2000-gebied (in Nederland is dit iets minder dan 11%), is dat een relatief hoge score.
Al met al blijkt het Natura 2000-netwerk van groot belang voor de bescherming van
biodiversiteit. Niet alleen voor de soorten van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
waarvoor de gebieden zijn aangewezen, maar ook voor veel van de overige flora en fauna
in Europa, zowel bedreigde als niet-bedreigde soorten.
(Van Alterra, Bert Jansen)
-0-
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Suzuki
Suzuki in ons verenigingsblad?

Niet om te klagen, maar de eenmans redactie van Plantaardig steekt ongemerkt heel wat
vrije tijd in het maken van ons verenigingsblad.
Natuurlijk met het verzamelen van nieuws over onze vereniging. Maar bijvoorbeeld ook
even 'om de hoek' kijken naar natuurnieuws dichtbij. Want als vereniging maken we met
ons tuincomplex onderdeel uit van een groter geheel van vele stukjes natuur. Stukjes
natuur die, zoals wethouder Joris Wijsmuller het tijdens de uitreiking van de 4e stip zo
mooi omschreef "zij vormen een onmisbare ecologische
verbindingszone door de gehele stad".
Gelukkig mogen er ook artikelen, uiteraard met
bronvermelding, worden geschreven met informatie
verkregen van diverse natuur- en milieuorganisaties.
Voor ons als natuurliefhebbers ook interessant.
Onlangs kreeg ik een artikel toegestuurd met in de kop
het woord "Suzuki". En als ik dat als voormalig
motocrosser lees dan wordt mijn aandacht even
afgeleid. En droom ik heel even weg naar vele jaren dat
ik van die tak
van motorsport
heb kunnen
genieten.

Boven Bert Blom 1968
Links zoon Patrick op
Suzuki in 2001

Maar je voelt het al aankomen................ het artikel bleek niets te maken te hebben met
Suzuki motoren. Maar het had te maken met de Suzuki-fruitvlieg, die sinds een jaar of
vier in ons land steeds vaker wordt aangetroffen.
Dus stoppen met dagdromen, excuses voor mijn (jeugd) sentimenten die niet in
Plantaardig thuishoren en laten we overgaan tot het artikel van de
Wageningen University over de suzuki-fruitvlieg!
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De suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii)
In de feromoonvallen die gebruikt worden om de vlucht van eikenprocessievlinders te
volgen worden opvallend veel suzuki-fruitvliegen aangetroffen. Tot nu toe werden ze
incidenteel in de vallen aangetroffen, vooral in het zuidelijke deel van het land. Dit jaar
zitten ze tot hoog in de provincie Groningen. Het geeft aan dat ze zich niet alleen laag
bij de grond maar ook hoog in de lucht verplaatsen.
De suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) wordt pas
sinds 2012 in Nederland aangetroffen en blijkt
inmiddels ook in ons land grote problemen te
veroorzaken in de fruitsector. Een van de manieren
die wordt toegepast om de suzuki-fruitvlieg bij het
fruit vandaan te houden is het gebruik van netten
rondom de fruitpercelen. Het is echter nog
onbekend tot hoe hoog de suzuki-fruitvliegen
komen.
In 2014 werden al veel suzuki-fruitvliegen gevangen in diverse eikenbomen met suzuki
valletjes op hoogtes vanaf 16 meter. Dit jaar werden in vrijwel alle delen van het land
waar met feromoonvallen de vlucht van eikenprocessievlinders wordt gevolgd grote
aantallen suzuki-fruitvliegen in de vallen aangetroffen. In een van de valletjes hadden
zelfs meerdere vrouwtjes eitjes afgezet omdat de eitjes waren gerijpt en eruit
moesten. De feromoonvallen van de eikenprocessievlinders hangen hoog in de bomen
zodat de migrerende mannetjes boven en langs de eikenbomen de seksgeur van de
vrouwelijke vlinders kunnen opvangen. Sommige vallen hangen zelfs hoger dan 25 meter
in volwassen eiken.
Voor zover bekend komen er geen Suzuki-fruitvliegen voor in het westen van ons land.
-0-

Werkbeurtenrooster 2017
Na de winterstop gaan de werkbeurten op zaterdag 18 maar 2017 weer van start.
Het nieuwe rooster zal bekend worden gemaakt in de lente-uitgave van Plantaardig 2017.
Maar mocht onverhoopt Plantaardig na 18 maart verschijnen:
geen probleem
Houd gewoon uw email, onze website en het mededelingenbord in de gaten.
-0-
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Welk menu kunnen we onze vrienden in de
winter serveren?
Merels, zanglijsters, kramsvogels,
koperwieken en spreeuwen

Winterkoning, heggemus
en roodborst

Menu:
Gewelde krenten en rozijnen, kaasresten
zonder korst, fruit, (rotte) appels, schillen,
klokhuizen, bessen,brood, rijst- en
appelenresten,(zonder zout)

Menu:
Universeelvoer, meelwormen, broodkruimels,
maden, larven en ongekookte havermout
of muesli

Serveren:
Op sneeuwvrije plaats op de grond, met
beschutting van een heg of haag dichtbij

Kool-, pimpel- en andere mezen
Menu:
Vetbollen, slingers ongebrande (ongezouten!)
pinda's, korfjes met (gepelde) pinda's , halve
kokosnoot, vogelzaad en zonnepitten
Serveren:
Op een voedertafel of huisje en de
slingers, bollen en netjes ophangen
in bomen of grote struiken

Serveren:
Op een goed beschutte plek tussen de struiken

Eenden, zwanen, waterhoentjes en
meerkoeten
Menu:
Stukjes brood, mengesel van maïs en tarwe
(Zwanen en eenden zijn gek op fijn gesneden
groenten zoals boerenkool en andijvie)
Serveren:
Op hoopjes op het ijs of langs de waterkant

Reigers en ooievaars

Specht, boomklever en boomkruiper

Menu:
Kleine visjes zoals sprot
(niet bevroren!)

Menu:
Spekzwoerd, ongezouten pinda's en noten,
pindakaas aan een boomstam gesmeerd,
vetbollen, zonnepitten, kaas zonder korst

Serveren:
In de buurt van een plek waar ze
bij elkaar komen

Serveren:
Vastgemaakt aan een boomstam
op een rustige plek

Huismus, ringmus, vink, keep en
groenling
Menu:
Bruin brood, onkruidzaden,, gemengd
strooizout (sorry Strooizaad!) zonnepitten en
etensresten zonder zout

Roofdieren en uilen
Menu:
Slachtafval en vooral uilen zijn gek op
opengesneden vlees
Serveren:
Voor de roofdieren het slachtafval goed
vastmaken omdat katten er anders mee aan de
haal gaan.
Voor de uilen het vlees op een paal of houtril
serveren.

Serveren:
de grond of op een voerdertafel
Bron: Haagse vogelbescherming
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Watertuinen
Op bezoek in de Puccinistraat
Op vrijdag 11 november jl. waren we op bezoekt in de Puccinistraat waar onder
belangstelling van enthousiaste buurtbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente en
het Hoogheemraadschap van Delfland de watertuin werd beplant.
Geert van Poelgeest van Duurzaam Den
Haag heeft de bewoners begeleid en
vertelt: "De aanleiding van de aanleg van
deze watertuin is om de waterkwaliteit
en de woonkwaliteit voor de bewoners te
verhogen. Want schoon water brengt
leven in de wijk. Hiervoor is een
glooiende oever aangelegd, worden
oeverplanten geplant, waar vlinders,
bijen, zweefvliegen hun voedsel kunnen
vinden en eventueel een
voortplantingsplek. Er komt ook een
Geert van Poelgeest aan het woord bij zijn laatste project drijvend eiland, deze zorgt voor
(foto : Bert Blom)
variatie en boven het water. Bij de
voorbereiding zijn bewoners die actief
zijn in het buurtcentrum De Geest nauw betrokken. De plek, het ontwerp en de
uitvoering is in nauw overleg met hen gegaan. Ook het onderhoud zal door hen worden
uitgevoerd. In 2015 hebben zij aan een workshop Waterleven deelgenomen, waarbij het
leven in en rond het water is bekeken en de kwaliteit van het water bepaald".
Geert van Poelgeest gaat met pensioen en uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om Geert te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de Haagse natuur.
Tijdens informeel nababbelen bleken de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente
en het Hoogheemraadschap Delfland verrassend goed op de hoogte te zijn van 'ons' project
van de ecologische verbindingszone De Schenk en de problematiek van onze sloten.

Aangezien 'watertuinieren' in het kader van Natuurlijk Tuinieren ook bij ons nog op het
wensenlijstje staat, zijn er in ieder geval weer leuke ideeën opgedaan.

Waterafsluiting 2016-2017
Houd uw email en het publicatiebord goed in de gaten voor de datum dat het water
wordt afgesloten èn de daarbij behorende tips. Heeft u geen water meer nodig?
Sluit dan nu alvast uw water af.
> Lees de verenigingsbrochure "Watermeter en Waterleidingen winterklaar maken" <
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Kort nieuws
Jozias van Aartsen
Burgemeester Jozias van Aartsen stopt per
1 maart 2017. En nu maar hopen dat zijn
opvolger (of misschien wel opvolgster) net
zo pro volkstuinen is als Jozias.
Op de foto Jozias (rechts) samen met
voormalig wethouder Sander Dekker
(midden) met het Bidbook "Tuinparken in de
wereldstad aan Zee" in de hand. Het
bidbook dat door voormalig voorzitter van
de Haagse Bond Peter Pieters (links) op 1
juli 2010 namens alle aangesloten
tuinverenigingen werd overhandigd.
(Foto: Bert Blom)

Nederlands record compostkuil graven
Als er een dergelijk competitie zou bestaan dan
zou ons tuinlid Jan Nieuwenhuysen absoluut tot
de grote kanshebbers behoren.
En dat allemaal "gewoon met het handje"!
Om de tuin, die Jan en Anouk Nieuwenhuysen
dit jaar hebben aangeschaft, geheel eigen te
maken ondergaat deze een enorme
metamorfose. We zijn benieuwd naar het
eindresultaat.

(Foto: Anouk Nieuwenhuysen)
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Nog meer groen "om de hoek"
In Catharinaland, op steenworp afstand
van ons tuincomplex, zijn verschillende
bewonersinitiatieven in samenwerking
met het Stadsdeel Haagse Hout in
uitvoering.
Diverse plantenbakken zijn geplaatst en
worden onderhouden door
buurtbewoners.
Het resultaat werd een leuke mix van
mini moestuintje en mini siertuintjes.
"Het pleintje" aan het begin van de
straat wordt geheel, na inspraak van
buurtbewoners, geheel nieuw (natuurlijk)
ingericht en voorzien van nieuwe
bestrating, rustbankjes en een zandbak
met een heuse waterpomp.
Het is de bedoeling dat de bewoners
zelf voor de aanplant gaan zorgen en het
onderhoud gaan plegen.
Tot slot worden de "lelijke"
bovengrondse containers vervangen door
ondergronds containers.
Naar verwachting komt het dit jaar
allemaal gereed.
Een tegenvaller is dat de buurttuin
tegenover ons tuincomplex geheel aan
het verwilderen is. Oorzaak is dat de
woningen aldaar niet meer bewoond zijn
in verband met een grootscheepse
renovatie door Vestia. Hopelijk zijn
straks de nieuwe bewoners bereid om dit
stukje natuur weer te gaan onderhouden.
(Foto's: Bert Blom)

Facebook
Ook via Facebook kan je ons nu volgen.
Met dank aan ons aller Sophie Billekens!
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Groenafval
Inmiddels zijn de ophaaldagen van het
groenafval voor dit jaar beëindigd.
Gelukkig was er dit jaar sprake van
voldoende helpende handjes waardoor we
het zware werk van de (uiterst aardige)
mannen van de HMS wat konden
verlichten.
En wat een genot die stortplaats met die
"stelconplaten". Makkelijk veeg-schoon
op te leveren waardoor overlast aan de
omgeving tot een minimum wordt
beperkt.
Houd het mededelingenbord en uw e-mail
in de gaten voor de ophaaldata voor het
komende jaar.

(Foto's: Anouk Nieuwenhuysen)

Afvoer regenwater dak Tuinpaviljoen verbeterd
Doordat ons verenigingsgebouw onder de bomen
staat en de (te) kleine afvoergaten in het dak
snel verstopt gingen zitten door bladafval,
hadden we een paar keer een lekkage in het dak.
Loodgietersbedrijf Van der Herp zorgde
voor een uitstekende oplossing.
De afvoergaten werden aanzienlijk
vergroot, de regenpijpen werden voorzien
van grotere opvangbakken, diverse
overlooppijpjes werden geplaatst en bij de
regentonnen werden ingenieuze
bladvangers geïnstalleerd.
Goed werk Johan en Moreno!

(Foto's: Bert Blom)
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Shell Vrijwilligersfonds

Shell Vrijwilligers Fonds
Vele jaren mocht onze vereniging een donatie ontvangen uit het Shell
Vrijwilligersfonds. Waarvoor onze dank! Maar na 35 jaar is er een einde
gekomen aan het Vrijwilligersfonds van Shell. Medewerkers en
gepensioneerden konden hier sinds 1985 om het jaar driehonderd euro aanvragen voor
de vereniging of organisatie waar zij in hun vrije tijd helpen. Via het Vrijwilligersfonds
heeft Shell Nederland de afgelopen 35 jaar zo’n 7,5 miljoen euro gedoneerd aan vele
honderden goede doelen. “Daar kunnen we trots op zijn”, stelt president-directeur
Marjan van Loon van Shell Nederland. “We hechten als Shell groot belang aan
maatschappelijke betrokkenheid. We doen dat nu op een andere manier die beter
aansluit bij deze tijd.”
Den Haag wil een groene en aantrekkelijke stad blijven
Groen is een voorwaarde voor een goede
leefkwaliteit in Den Haag. Wethouder
Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft groen
in de agenda bestendigd als een belangrijk
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de stad.
"Den Haag is altijd een groene stad geweest.
Dat moet ook zo blijven. Onze perken en
groene lanen maken de stad aantrekkelijk
als woonstad en het biedt kansen voor
een aangenaam verblijf. Door de
toenemende bevolking en de druk op de openbare ruimte moet de aandacht voor groen
aan de voorkant van het proces mede zorgen voor het leefbaar houden van de stad. Om
de kwaliteit van groen te behouden is er een doorlopende inzet vereist. Deze agenda
draagt daaraan bij".
> Nou, op onze groene steun kan Boudewijn rekenen! <
Koolmeesjes met zender
De universiteit Wageningen heeft
onlangs een onderzoek gedaan naar
het gedrag van koolmeesjes.
Hiervoor werden een aantal
koolmeesjes voorzien van een
lichtgewicht zendertje op de rug.
Het doel was ondermeer te kijken
wat de gevolgen zijn voor dieren als
bijvoorbeeld door versnippering van
het leefgebied hun sociale contacten
wegvallen.
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Inleveren kopij voor Plantaardig
Uitgave:

Inleveren kopij:

Streefdatum publicatie:

Lentenummer
(maart - mei)

Uiterlijk 15 februari

1e week maart

Zomernummer
(juni - augustus)

Uiterlijk 15 mei

1e week juni

Herfstnummer
(september - november)

Uiterlijk 15 augustus

1e week september

Winternummer
(december-februari)

Uiterlijk 15 november

1e week december

DONATEUR WORDEN
Ja, ik ondersteun Volkstuindersvereniging Mariahoeve en ik ontvang 4 maal per jaar het
verenigingsblad "Plantaardig" en ben van harte welkom bij de verenigingsactiviteiten.
Naam dhr/mevr .........................................................................................................................................
Straat ...........................................................................................................................................................
Postcode.......................................woonplaats............................................................................................
E-mailadres……………………………………………………………….. tel.nr. ……......……………………………………………
Ik ondersteun de vereniging met €.................per jaar (minimaal € 12,50).
Handtekening..............................................................................
U kunt dit formulier opsturen naar VTV Mariahoeve, Postbus 91411, 2509 EA Den Haag of
persoonlijk afgeven en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op
NL05INGB0005004839.
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Al sinds 1970 hét bedrijf voor Den Haag en omstreken voor al uw problemen en vragen
rondom elektrotechniek, inbraakbeveiliging, telefoon, data /
netwerk, brandmeldinstallaties, camera installaties, intercom, videofoon, parkeer- en
toegangssystemen en aanverwante zaken.
Natuurlijk hebben we ook een 24 uurs storingsdienst.
Zichtenburglaan 1A 2544EA Den Haag 070-3661800
www.ginderen.nl

Zeg

je gas, zeg je Braber

Braber Gassen is uw specialist in de regio Den Haag op
het gebied van gasflessen met propaan of butaan, industriële gassen, kachels op propaan of
petroleum, wokbranders, las- en snijapparatuur en propaangereedschappen.
Lekstraat 164
2515 VZ Den Haag
070 - 394 88 55
info@braber.nl www.braber.nl

Tuinhuisjesverzekering bij Zicht
Uw tuinhuisje veilig achterlaten.
Een tuinhuisje is heerlijk om onbezorgd in te verblijven. Toch is het niet te voorkomen dat u uw huisje onbeheerd
achterlaat. Zorg daarom voor een goede verzekering waarmee u bijvoorbeeld ook uw inboedel tegen diefstal
verzekert.
Verzekeren bij Zicht
** Advies over al uw schadeverzekeringen ** Deskundige medewerkers die u graag helpen ** U kunt kiezen uit: u
doet het zelf of wij doen het voor u ** Onze opzegservice maakt overstappen naar Zicht heel makkelijk
Bij schade is één telefoontje naar onze schadeafdeling voldoende. Wij helpen u zo snel en prettig mogelijk en
streven ernaar om uw schade in één telefoontje af te handelen.
Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur onder 0297-234444

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

Ruimte voor adressticker
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