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Welkom
Tuin 45       Familie Schiermanni
Tuin 63       Familie Rietdijk
Tuin 133     Familie Klundert
Tuin 167     Familie v.d. Meij
Tuin 168     Familie Slingerland
Tuin 187     Familie Rozemuller
Tuin 217     Familie Sattler
Tuin 242     Familie Elzinga

Zaden- en
plantenbibliotheek
Op initiatief van Joyce Harteveld is een zogenoemde
zadenbibliotheek in gebruik genomen.
Buiten de tuinwinkel staat voortaan een kratje met
zaden. Het is de bedoeling dat eenieder hier zaden in
kan doen en uit kan halen. Het kunnen zowel zelfge-
kweekte als overtollige zaden uit een winkel zijn.
Graag soort (en evt. kleur van de bloemen) erbij ver-
melden.
Carolo Schrumpf kwam met een analoog idee om een
plantenbibliotheek te starten. Daar kunnen overbodi-
ge planten en stekjes geruild worden. Hier gaan we
natuurlijk naar kijken, want daar zijn wat voorzienin-
gen en (buiten)ruimte voor nodig en de planten moe-
ten verzorgd worden. Bomen langs de

Poldervaart
Begin augustus is een grote tak van een populier bui-
ten ons toegangshek aan de kant van de Poldervaart
afgebroken. Aangezien vlak bij deze plek een paar
jaar geleden een boom op een huisje is gewaaid,
heeft het bestuur de gemeente gevraagd extra aan-
dacht te geven aan de controle op de bomen. Popu-
lieren staan bekend als bomen die juist zeer goed
harde wind kunnen opvangen en horen weinig tak-
breuk te vertonen.

Doorrijkaart
Doorrijvergunningen graag voortaan bij voorkeur af
te halen in de tuinwinkel (tijdens openingstijden).
Plan uw rit dus even vooruit. De vergunning is alleen
bedoeld voor laden en lossen! Er zijn deze zomer he-
laas veel klachten binnengekomen over her en der
langdurig geparkeerde auto�s, zowel van tuinders als
bedrijven. Elke tweede zaterdag van de maand is het
vrij doorrijden tussen 8 en 12 uur.
 

Watermeterstand
Wil eenieder in de laatste week van september de waterstand
opnemen en doorgeven? Dit kan bijv. door een foto van de
meter te sturen naar secretaris@volkstuinenthurlede.nl met
vermelding van het tuinnummer. Ook kan een briefje met de
gegevens in de brievenbus van het verenigingsgebouw wor-
den gedeponeerd of natuurlijk per post worden verzonden.
Indien we voor 1 oktober 2020 geen opgave hebben ontvan-
gen, wordt het verbruik geschat. Het bestuur laat voortaan
om het jaar de meters door een ploeg leden opnemen, dat is
weer dus volgend jaar. Daarmee wordt namelijk meteen
geïnventariseerd, hoe de technische staat is van de waterme-
ter en de put.
 

Pioniersfamilie op
Thurlede

 
Hier een update van tuintje 43. De afgelopen weken zijn we
bezig geweest de grond in een vorm te krijgen dat hij het
huisje kon dragen, na alle graaf- en drainagewerkzaamheden
zijn we nu daadwerkelijk begonnen aan de opbouw. De
fundering en vloer liggen inmiddels en gaan we op en omhoog
bouwen. Ondanks alle regen van het begin, corona en de
zinderende hitte van afgelopen weken hebben we er veel zin
in en helpen de kinderen ook nog steeds.

SV Thurlede2



4  
  

De kas van Mieke  
  

5  
  

Gedicht  
  

6  
  

Handen af van ons Thurlede  
  

7  
  

Vogels op Thurlede  
  

8-9  
  

Thurleven  
  

10  
  

De Boerestreek  
  

11  
  

Ransuildrama's  
  

12-13  
  

Interview Kjell Weewer  
  

14-15 Bestuurszaken

COLOFON
 
Redactie
Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boon-
stra-de Jong, Ben van den Broek, Theo Reyman,
Jan van der Waal en Wies van der Waal-van
Noort
 
Drukker
Editoo B.V. Apeldoorn
 
Redactieadres 
jvdwa10@planet.nl
Groen Thurlede is een uitgave van de Schiedam-
se Volkstuindersvereniging Thurlede
www.volkstuinenthurlede.nl

Van de redactie
 
 
In de bloedhitte schrijven voor het herfstnummer. Letterlijk
zweten op een stukje tekst. Ooit was ik gelukkig met mijn
tuinterrasje op het zuiden. Wat was ik blij, dat er een aantal
hoge coniferen neergehaald werden en de zon nog uitbundi-
ger haar intrede deed op mijn stukje grond. Nu kijk ik jaloers
naar de overbuurman op zijn ruim bebost  grondgebied. Mijn
opvoeding hindert mij nu in mijn bewegingen. Ik had zo graag
het zware tuingereedschap benut om het beschaduwde
stukje aarde te veroveren en te annexeren. Trouwens ook de
afmetingen van mijn buurman deden mij besluiten toch maar
niet de strijd aan te gaan.
 
Hebt u ook zo genoten van het bijna slakkenloze tijdperk. Je
oogst niet te hoeven delen met die griezels. We hebben zelfs
buiten de kas  sla geoogst. In onze aardbeien ontbraken alleen
kleine ronde hapjes. Wij denken een pad met honger of dorst.
 
Verderop in het blad een onheilspellend artikel over tiny-
houses op ons complex.
Waakzaamheid blijft geboden.
 
En denk eraan:
Blijf genieten van het alledaagse.
Jan van der Waal

Deadline winternummer
Tekst (maximaal 500 woorden) en foto's (hoge resolu-
tie) voor Groen Thurlede mag je mailen naar de redac-
tie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je
bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het win-
ternummer is 15 november 2020.

Groen Thurlede
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De kas van Mieke
 
Een kas op de tuin. Tekst en foto�s Wies van der Waal-van Noort

Op tuin 104 staan twee leuke, niet te grote kassen. In de zomer
bedekt met groen �schaduwnet� tegen de felle middagzon.
Ik ben bij Mieke den Boer op tuin 104 om te weten te komen
hoe zij het hele jaar door gebruik maakt van haar kas. Haar
kas is nooit leeg.
 
In de lente begint Mieke met het stekken van boontjes,
peultjes (1-jarige) lathyrus en zonnebloemen. De tomaten
heeft de van huis uit Westlandse Mieke dan al eerder thuis
gezaaid en gestekt. Zij heeft momenteel wel vijf soorten to-
maten in de kas staan  Yellow submarine, chocolate cherry,
pink egg, kers- en vleestomaten en een Italiaanse soort.
 
Aarde eruit
In april wordt een gedeelte van de aarde uit de kas gehaald
en deze grond wordt over de hele tuin verspreid. De kas wordt
schoongemaakt en van nieuwe aarde voorzien. Begin mei
gaan de tomaten, komkommers, pepers, paprika , aubergines
en telkens ook wat soorten sla (i.v.m. slakkenvraat) erin. De
slasoorten worden later, wanneer ze wat formaat hebben, per
vijf plantjes tegelijk buiten in een teiltje gezet. Daardoor zit
je dan niet ineens gelijktijdig met tien volgroeide kroppen
opgescheept. De kans dat de slakken ze in een nacht verorbe-
ren is dan ook kleiner.
 
Einde van het seizoen
Eind september wordt de kas opgeruimd en grondig van
binnen en buiten schoongemaakt. In de herfst of zodra het te
koud wordt, gaan de potten met kwetsbare planten de kas in.
Een goede manier om ze zo te laten overwinteren. Stekjes die
ze niet zelf kweekt, koopt Mieke vaak bij de firma Poot in
Schiedam of in Rijswijk  bij Groenrijk. Daar kun je ook terecht
voor bijzondere dingen voor de tuin als grote netten, speciaal
gereedschap. Hetzelfde geldt voor de firma Boers in Maasdijk.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust even een kijkje
nemen in haar kas. Wanneer Mieke op de tuin is, ontvangt ze
je met alle plezier. Zij kan je dan tips geven of je vragen be-
antwoorden.

De bochelnaaktslak
Klimaatverandering eist z�n tol. De hogere tempera-
tuur en de droogte maken dorstig. Het oplopen van
de drankrekening wordt niet gecompenseerd door de
indexering van de AOW. En van kleindochter Noa
mag ik mijn pet niet afzetten. �Dan word je nog vlug-
ger kaal opa�. De brandende zon op mijn kale sche-
del herinnert mij aan het lot van de naaktslak. Nog
even en die parel der schepping verdwijnt voorgoed.
Zelfs het rijwielpad is slakkenvrij. Geen rondsluipende
tuinlieden, vaak op hun knieën,  in de schemering. 
Hoeveel van ons hebben hun messcherp gezichtsver-
mogen niet te danken aan dit slakken-zoek-ritueel.
Wat te denken van het verdwijnen van de ingegraven
biervallen. Dreigt dit Thurlede erfgoed allemaal aan
klimaatverandering ten onder te gaan? Gelukkig, er
is hoop. Dit diertje is op diverse plaatsen in Nederland
gesignaleerd. Uit zuidelijk Europa meegelift met
kampeerders krijgt het beestje voet aan de grond.
Het kan veel beter tegen droogte dan onze vochtlief-
hebbers en de zachte winters van nu maken overle-
ven mogelijk. Is het niet fantastisch. Volgens kenners
behoort het diertje tot de familie Parmacellidae.
Onder een groot schild (de bochel) op haar rug kan
het diertje zich terugtrekken. Het  is 2 cm breed en 8
cm lang. Steenrood of oranjebruin met op het schild
strepen en vlekjes. Is het niet prachtig. De kleur  kan
ook wel wat lichter zijn. Nog even en dan voelt het
diertje zich hier net zo thuis als de Japanse duizend-
knoop. De strijd kan heropend worden en alle ritue-
len en verdedigingstactieken komen weer aan bod.
Jan van der Waal
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Handen af van ons Thurlede
 
Wil Boonstra (tuin 12)

Op 12 juni 2020 verscheen in de Waterwegeditie van het Al-
gemeen Dagblad een artikel met als kop: �Eindelijk besluit om
geen woningen in sportpark te bouwen�. Met daaronder in
nog grotere letters: �Thurlede is groene zone en dat moet zo
blijven�. Geen nieuws dacht ik, dat is immers een paar jaar
geleden zo in de gemeenteraad besloten?
 
 
Dat je niet alleen op een krantenkop kan afgaan, lees ik al in
de tweede kolom van het artikel. Er blijkt een nieuwe woon-
visie in de maak die later dit jaar klaar moet zijn. De beleids-
adviseur wonen van de gemeente Schiedam wordt geciteerd:
�Wel zou Thurlede, en dan in het bijzonder het gedeelte waar
nu de volkstuinvereniging op gevestigd is, een plek zijn waar
ruimte is voor de ontwikkeling van tiny houses.� Aha, dus toch
(weer)! In 2012 werd onze vereniging ook verrast door ge-
meentelijke plannen om op de grond van een aantal sportvel-
den en op het oostelijke deel van ons complex huizen te
bouwen. Ik draaide, o.a. als voorzitter van het bestuur van
Thurlede, jarenlang actief mee in het verzet tegen de bebou-
wing en we toonden aan dat ons mooie groene complex (door
sommige politici weggezet als stadscamping) bestaansrecht
heeft. We hadden intensief contact met raadsleden en we
spraken in tijdens raadsvergaderingen. Er was veel lobbywerk
voor nodig om ervoor te zorgen dat verschillende politieke
partijen zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014
uitspraken tegen bouwen in het Beatrixpark. Die partijen
vormden na de verkiezingen een meerderheid in de raad.
 
Een nieuwe versplinterde gemeenteraad
 
We zijn een aantal jaren verder. Er is een nieuwe versplinterde
gemeenteraad. De genoemde woonvisie is destijds niet aan-
gepast. Daarmee is de dreiging nooit helemaal weggeweest.
De huidige bestuursleden van Thurlede hebben na het kran-
tenbericht direct contact opgenomen met de wethouder. In
de  nieuwsbrief die alle leden per e-mail kregen, staat dat met
de wethouder gesproken is en hij het gesprek met het bestuur
afsloot met de geruststellende woorden dat er voorlopig niets
zal gebeuren.
 
Volkstuinlocaties worden vaak bedreigd
 
De woorden van de wethouder stellen mij allerminst gerust.
Deze wethouder profileert zich sterk als �bouwwethouder�.
Dat hij niet voor tiny houses is, begrijp ik. Ik vrees dat hij liever
woningen in het duurdere segment op ons complex wil bou-
wen, zoals zijn partij, de VVD, dat ook in 2014 wilde. Ons
complex ligt op een mooie plek en daar zit precies de bedrei-
ging. Dat geldt overigens niet alleen voor Schiedam. Via acti-
viteiten voor de Algemene Vereniging Van Volkstuinders
Nederland (AVVN) heb ik regelmatig contact met een aantal
volkstuinverenigingen in Rotterdam. Ook daar hangt de

dreiging van woningbouw op volkstuinlocaties al jaren in de
lucht. Alleen samen kunnen we de bedreiging van ons complex
tegengaan. Dus help elkaar en het bestuur. Oefen invloed uit
op de politiek, richt je tuin niet in als campingplaats, maar
vergroot de natuurwaarde ervan. Daar liggen onze kansen.
Het affiche Handen af van ons Thurlede dat Theo Gootjes bij
de eerste dreiging voor ons maakte, kan wat mij betreft afge-
stoft worden. Van de politieke prenten van Theo Gootjes is
overigens nu een overzichtstentoonstelling te zien in het
Stedelijk Museum Schiedam.
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Volkstuinencomplex Boerestreek
 
Tekst en foto Ellen Boonstra-de Jong

Sinds mijn man en ik tien jaar geleden begonnen te tuinieren
op Thurlede, leggen we een niet te stuiten interesse aan de
dag in andere volkstuinencomplexen in Nederland. We turen
door het raam als we met de trein reizen en deze langs een
volkstuincomplex raast. Er liggen er namelijk nogal wat naast
het spoor. Bijna altijd komen we tot de conclusie dat ons
complex wel heel erg mooi is. Hoewel? In Friesland kwamen
we dit jaar tijdens een wandeling een prachtig klein complex
tegen in Wijnjewoude. Het plaatsje ligt in de driehoek Beet-
sterzwaag, Drachten en Bakkeveen. De aanblik van het com-
plex riep zoveel vragen op dat ik contact heb gezocht met de
voorzitter van het bestuur. Voorzitter Regina Ridder was zo
vriendelijk om per e-mail mijn vragen te beantwoorden.
 
Hoelang bestaat het complex?
Onze tuinencomplex is nog jong, we zijn in 2012 opgericht en
in 2013 van start gegaan. Minima kunnen hier gratis komen
tuinieren, maar helaas melden deze mensen zich al jaren niet
meer aan. Momenteel is er niemand die van die regeling ge-
bruik maakt, maar het is nog steeds mogelijk hoor.
 
Ik zag geen huisjes op het complex. Klopt dat? 
Dat klopt, bij de oprichting hebben de bewoners wiens tuinen
aan ons complex grenzen, aangegeven dat ze geen beperking
willen hebben in hun uitzicht. Dat is het compromis wat is
gesloten. Daarbij wonen onze tuinders zo vrij en met ruimte
in ons dorpje dat we geen behoefte hebben aan recreatie-
ruimte op het complex. Die hebben we bij huis al. We missen
het dus ook niet.
 
Hoe wordt de vereniging bestuurd? 
We zijn een formele vereniging die bij de Kamer van Koop-

handel geregistreerd staat als Volkstuinencomplex Boe-
restreek. In de volksmond is dat de naam van de straat waar
het complex aan ligt. We hebben dus een klein bestuur met
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Er is
eens per jaar een vergadering waarin we de zakelijke dingen
bespreken en verantwoording afleggen over de financiën. We
spreken dan ook een dag af voor onderhoud van het complex.
Iedereen helpt dan een dagdeel mee, we drinken koffie met
wat lekkers erbij en lunchen met elkaar. 
 
Hoe zijn de tuinders met elkaar verbonden? 
De tuinders zijn verbonden door een wens om zelf verse
groente te verbouwen en op te eten. We zijn een klein clubje
van tien personen met hier en daar een echtgeno(o)t(e) op de
achtergrond.
Het land huren we van een dorpsbewoner. Hij heeft dit stuk
land beschikbaar gesteld omdat hij het niet gebruikt. Voor een
klein jaarlijkse bedrag per gehuurd perceel mogen we er ge-
bruik van maken. We mogen groeien, maar ook inkrimpen.
 
Is er veel animo voor de tuinen? 
We zijn een tijdje iets groter geweest tot maximaal zeventien
percelen, nu zijn er dertien percelen bezet. We hebben dus
nog een paar percelen beschikbaar. Het animo is al een paar
jaar op hetzelfde niveau. Ik verwacht niet dat dat zal veran-
deren omdat veel bewoners hier in ons dorp ook mogelijkhe-
den hebben om bij hun eigen huis een tuin aan te leggen.
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Kjell Weewer:

“Mijn hart ligt bij de natuur, bij alles wat
groeit en bloeit”
 
 
Tekst en foto's Theo Reyman

Tuinders op Thurlede gaan op verschillende manieren met hun
stukje grond om. Voor de één moet de tuin er �strak� uitzien;
de ander ziet het als een plek om te ontspannen; lekker luieren
in de schaduw of de zon. Kjell Weewer heeft een hele bijzon-
dere tuin. Er groeit en bloeit alles volgens de wetten van de
natuur. Groen Thurlede sprak met hem � bij een temperatuur
van zo�n 35 graden - over zijn grote passie. 
 
Vertel eens over jezelf�.
 
Ik kom niet uit deze omgeving, maar ben in Friesland geboren
en naar het Gooi verhuisd. Ik heb wat rondgescharreld. Toen
ben ik in Wageningen gaan studeren. Bioprocestechnologie.
Daar ben ik vrij snel mee gestopt, want ik zat veel meer met
mijn handen in de klei; buiten in het arboretum en in de ui-
terwaarden. Toen ben ik tuin- en landschapsinrichting gaan
doen aan de hogeschool in Velp, maar dat beviel ook niet.
Vervolgens heb ik gekozen voor de kunstacademie in Arnhem.
En die heb ik wel afgemaakt.

 
Uiteindelijk woonde ik op een boerderijtje in Westervoort
maar dat brandde af. Toen ben ik met mijn vriendin - later
mijn vrouw - in Utrecht gaan wonen. Zij is arts en werkt in het
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dat was erg veel
reizen en daarom zijn we deze kant op verhuisd. Wij wonen
in Schiedam-Oost lekker dichtbij het station.
Ik ben 44 jaar en vooral huisvader. Nog één dag in de week
sta ik op een biologische markt in Utrecht. Ik verkoop groente,
fruit en paddenstoelen van een aantal boeren. Ik werk ook
nog weleens mee op het land, maar dat is eigenlijk een
beetje te ver weg.
 
Hoe lang tuinier je op Thurlede?
 
We zitten voor het vierde seizoen op de tuin, dat wil zeggen
met mijn vrouw en onze twee kinderen van anderhalf en vier.
De tuin is echt mijn plekje, maar ik neem ze ook graag mee
hoor. Die vermaken zich wel. Ik ben niet van het traditionele
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tuinieren, van het schoffelen. Mijn hart ligt toch bij de natuur,
bij alles wat groeit en bloeit. Ik ben met een tuin opgevoed
en vond het raar dat planten uit het buitenland kwamen en
blaadjes hadden, die helemaal gaaf bleven en soms enorme
bloemen hadden. Ik dacht hoe kan dat toch� de planten
worden gewoon niet aangevreten door insecten. In de natuur
is dat totaal anders.
 
Op een gegeven moment had ik zoiets van; als er niet wordt
gegeten van een plant dan gaat die eruit. Ik kwam er al snel
achter hoe het met de inheemse planten zit. Daar zijn allemaal
insecten op gespecialiseerd. De insecten die hier rondvliegen
houden van bepaalde planten. Ze kunnen daar hun eitjes op
afzetten. Je kunt er heel veel over lezen.
 
Een tijdje geleden heb ik het gras tussen mijn planten �losge-
laten�. Ik had de neiging om onkruid te gaan wieden en het
gras te verwijderen. Het is altijd zo verstikkend, maar als je in
de natuur kijkt dan zie je ook heel veel gras. Bovendien blijken
enorm veel insecten � ook vlindersoorten � hun eitjes af te
zetten op grassoorten.
 
Wat leer je van de tuin?
 
Ik leg duidelijk een relatie tussen de dieren en de planten.
Natuurlijk wil ik ook een mooi beeld, met leuke bloemen en
zo, maar het mooiste vind ik als ik specifieke insecten zie. Daar
kan ik het meeste van genieten. Ken je Waarneming.nl? Dat
is een site waar iedereen alles wat hij ziet kan invoeren. Zo
krijgen onderzoekers een schat aan informatie over wat voor
planten en diertjes er allemaal zijn. In die app zit ook een
foto-herkenningsprogramma. Als je een insect ziet wat je niet
kent, maak je een fotootje en als die goed scherp is heb je een
grote kans dat die het herkent. Zo leer je ook steeds meer over
wat er in je tuin zit.

 
Er gebeuren continu dingen. Wat ik heel erg mooi vind; dit
jaar had ik voor het eerst grote dikkopjes � een vlindersoort -
in mijn tuin. Er waren er drie die hier hun territorium hadden.
Ik heb vrouwtjes hun eitjes zien afzetten op allemaal graspol-
letjes. Die boom hier is een paar jaar geleden met een storm
in de winter omgewaaid. Op het huisje van de buren. Gelukkig
is die vrij langzaam gezakt; het was maar een klein deukje in
het huisje. Toen zijn we hem gaan afzagen en op een gegeven
moment kwam die weer in balans door de zwaarte van de
wortelkluit. Het is een natuurlijk bijenhotel geworden. De
schors is er nu af. Er zitten wat boktorren en dat soort beestjes
in. Ik heb extra gaatjes gemaakt en hij heeft vol gezeten met
allemaal bijtjes. Superleuk om te zien.
 
De manier van tuinieren past wel bij mijn lifestyle. We hebben
geen auto, maar wel een deal met de buren in de straat. Zij
hebben twee auto�s en heel vaak staat er eentje gewoon vrij.
Die mogen we dan tegen een kilometervergoeding gebruiken.
Dat is heel fijn. Vroeger deden we alles met de fiets, maar met
de kinderen is het handig om af en toe een auto te hebben.
We leven absoluut milieubewust.
 
Werkt je manier van tuinieren aanstekelijk?
 
Ik zit in de Groencommissie van onze tuindersvereniging. Dan
spreek je ook weleens mensen als je groepen begeleidt. Van
sommigen krijg ik hele positieve reacties. Andere mensen
vinden het natuurlijk verschrikkelijk. Die kunnen mij soms met
afschuw horen praten. Ik heb ook navolging. Er zijn zeker
mensen, die een natuurlijke tuin willen hebben. Ze zijn dan
aangenaam verrast door de diversiteit hier. Ik hoop dat er heel
veel mensen zijn die meer ruimte geven aan de natuur in hun
tuin. Al planten ze maar een vlinderstruik en gebruiken ze
geen gif�.
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Algemene ledenvergadering
 
Bestuurszaken I Henk Steenbergen, voorzitter

Naar aanleiding van de digitale nieuwsbrief kregen we veel
reacties en enkele vragen binnen omtrent de aanpak van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) en ons idee om
een vorktruck aan te schaffen. In deze bijdrage treft u de
antwoorden aan.
 
Een ALV-bijeenkomst blijft moeilijk te organiseren. Vorig jaar
bezochten 85 mensen de ALV, waaronder ook partners van
tuinders. Zij vertegenwoordigden rond de 65 tuinders. De
opkomst stijgt de laatste jaren. In het verenigingsgebouw zijn
75 tuinders (zonder partner) niet haalbaar en buiten moeten
we over een groot veld en goed weer kunnen beschikken en
dat achten wij niet haalbaar. Ook het veelal aanbevolen ver-
gaderen via Zoom Meetings of Zoom Webinars o.i.d. lijkt ons
een stap te ver. Wij zullen vooraf de jaarstukken toezenden
per e-mail en de leden die geen e-mail hebben zullen geïn-
formeerd worden dat de stukken ter inzage liggen. Vragen
kunnen ingestuurd worden en zullen via de website beant-
woord worden. Waar men dit wenst kunnen we overwegen
om de argumenteerders uit te nodigen om in klein comité
verder te praten.
 
Het idee om een vorktruck aan te schaffen leverde veel posi-
tieve en enkele negatieve reacties op. Het bestuur vindt de
aanschaf noodzakelijk omdat we nu bij Irado een knieval
moeten doen om hun vorktruck (tegen betaling) te mogen
gebruiken. De truck is nodig door de te lage doorgang in de
tunnel aan het begin van het Beatrixpark. Deze truck is niet
altijd beschikbaar en maakt het voor onze logistiek soms zeer
moeilijk om materiaalleveringen te plannen. Irado doet dit
bovendien niet kosteloos, maar brengt dit ten laste van ons
budget. Wij hebben lang naar andere leveranciers gezocht,
maar dit biedt echter geen uitkomst. Een andere bijkomstig-
heid is dat wij aan het begin van de tunnel niet meer kunnen
lossen zonder de rijbaan te versperren. Omdat de entree van
het park bij de woonwijk is gewijzigd naar een rijbaan kunnen
vrachtwagens nauwelijks meer keren. Eerst beschikten we
over twee rijbanen en de zijpaden van het werkverkeer.
                                                                                                         
Wij hebben geconstateerd dat onze leden gemakkelijker be-
stellen als ze tegen een kleine vergoeding de spullen op hun
tuin krijgen afgeleverd. Nu rijden ze met de auto naar de
bouwmarkt, moeten ze een inrijkaart regelen, maken ze
benzinekosten en ze belasten het complex met heen- en weer
gerij. Een truck is ook handig om ruimte te winnen in onze
opslag en in de loop van het seizoen deze anders in te delen
door de pallets te verplaatsen of te stapelen. Een vorktruck
biedt ook de mogelijkheid om in zogenoemde Bigbags van 1
kuub aarde of zand op te slaan en ter plaatse op de tuin af te
leveren.
 
Samenvattend denken we met een aanschaf van maximaal
7.000 euro met een afschrijving over 10 jaar een verantwoor-
de investering te doen. Dat ziet er als volgt uit:

Aan de hand van deze berekening bedragen de aanschafkos-
ten 7000 euro (afschrijving over 10 jaar) en is het positief saldo
na 10 jaar 800 euro.
 
Er is een veilige marge als de schattingen tegenvallen. Belang-
rijkste conclusie is dat het de vereniging niet veel geld kost en
de dienstverlening sterk wordt verbeterd.
De wettelijke eisen met betrekking tot gecertificeerde be-
stuurders en gebruik op de openbare weg zijn ons bekend en
kunnen binnen onze ledenkring  geregeld worden. Mocht
deze uitleg te kort schieten of wenst u verdere toelichting dan
kunt u mij bellen (06 5371 6374).

Leesboeken
(Nu nog) voor de ingang van de tuinwinkel staat een
kastje met te ruilen leesboeken. Het niveau onttrekt
zich aan het genre van de bekende toppers 'Liefde in
het koren, Hartstocht op de klippen' etc.

Covid-19
Vanwege de coronacrisis blijft het verenigingsge-
bouw ook na 1 september dicht. De Corona-regels
zijn vanaf 18 augustus weer aangescherpt. Het drin-
gende advies: Ontvang op de tuin maximaal zes gas-
ten van dertien jaar en ouder en houd anderhalve
meter afstand tussen mensen van verschillende huis-
houdens. Blijf bij klachten thuis.
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Oproepen 
Bomen
In september wil het bestuur met vertegenwoordigers van de
gemeente en Irado weer de jaarlijkse bomenronde lopen. Er
zal, mede aan de hand van verzoeken van tuinders, beoor-
deeld worden of bomen op of naast de tuin gesnoeid of gekapt
kunnen worden. De tuinder blijft echter verantwoordelijk
voor de bomen (< 25 cm) op de tuin. Bomen dikker dan 25 cm
zijn ter beoordeling van de gemeente. Hiervoor moet een
kapvergunning worden aangevraagd. Graag uw wensen
doorgeven aan het bestuur.
 
Ligusterhagen
Het is nu al mogelijk om gratis ligusterplantjes te bestellen
voor de opbouw van uw heg.  Bestellingen voor 1 oktober
doorgeven in de tuinwinkel. Naar verwachting worden de
plantjes in de loop van oktober geleverd.
 
Japanse Duizenknoop
Wil eenieder die de Japanse duizendknoop in of bij de tuin
heeft, dit melden bij het bestuur? Zo hebben we een nulmeting
m.b.t. een gecoördineerde bestrijding met behulp van Irado.
Hierbij een plaatje van het plantje.

Groenzaken
Bestuurszaken I Jean van de Polder, secretaris
 
De uitwerking van het zogenoemde Beheerplan 2020-2029
heeft in de loop van het jaar door Corona vertraging opgelo-
pen, maar wordt eind september afgerond. Het Beheerplan
heeft als doel de kwaliteit van het algemeen groen, verhar-
dingen en objecten van ons complex in beeld te brengen en
verbetervoorstellen te doen. Bovendien wordt een planning
gemaakt, zodat ook op lange termijn de eenmaal bereikte
kwaliteit op niveau blijft.
Met dit plan worden allerlei achterstanden weggewerkt,
wordt het complex aantrekkelijker en zijn we van het nu ge-
voerde ad hoc beleid af. Een van de uitgangspunten is om van
onze huidige drie naar vier stippen door te groeien (Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren). Ook willen we ecologische en
de belevingswaarde van het groen verhogen en komen tot
een meer natuurlijk beheer en onderhoud.
Het plan is in opdracht van de gemeente opgesteld in samen-
spraak van de opsteller BTL Advies B.V., de gemeente, Irado
en het bestuur aangevuld met enkele leden van commissie
natuurontwikkeling.
Het bestuur gaat eind september bekijken, hoe we dit plan
het beste kunnen presenteren aan de leden zonder de Corona-
risico's te tarten.
 
 

Bouwactiviteiten
Onze oudste (en oorspronkelijke) huisjes dateren uit
1962, het openingsjaar van ons complex, en zijn dus
bijna zestig jaar oud. Hiervan staan er nog ongeveer
veertig overeind. Het bestuur kijkt tegenwoordig bij
verkoop kritisch of een dergelijk huisje wel doorver-
kocht moet worden. Helaas hebben we enkele slechte
ervaringen met zelfverklaarde �handige Harries� die
zo�n huisje wel even zouden opknappen. Bij twijfel
laten we slechte huisjes echt slopen. Deze zomer heb-
ben we weer twee nieuwe huisjes erbij. Op tuin 33 is
er een door een bedrijf geplaatst en op tuin 65 wordt
er zelf een gebouwd. Het komende winterseizoen wil
het bestuur tenminste nog een slooprijp huisje afbre-
ken. Als het meezit staan er na de winter tenminste
zeven nieuwe huisjes, waarvan vijf op de oostkant.

Nieuwe procedure
verzekeringen
Er is een nieuwe, vereenvoudigde regeling met be-
trekking tot de afhandeling van schades afgesproken
met onze collectieve verzekeraar Zicht Verzekerin-
gen. Deze is dus alleen van toepassing voor die tuin-
ders die via het bestuur hun verzekering hebben ge-
regeld. De regeling staat ook op onze website bij
'Praktisch / Schade wat nu?' In het kort komt het erop
neer, dat na de schademelding bij de secretaris mid-
dels het schadeformulier de verdere communicatie
wordt overgenomen door de verzekeraar. Meer infor-
matie ontvangt u per e-mail.
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App vlinderstichting
De vlinderstichting heeft een handige app gemaakt
die je helpt om snel de naam van een vlinder te vin-
den. De vlinders fladderen nog wel even rond, dus
nog niet te laat om de app te downloaden.
 

Ransuil gespot

 
De foto is gemaakt door Ben van den Broek
 
Kort geleden zagen Jan en Wies van der Waal een Ransuil in
de volkstuin van hun buurvrouw. Grappig was dat de uil be-
laagd werd door kleine zangvogeltjes. Als een uil zich overdag
vertoont, reageren zangvogels uit de buurt vaak met een
alarmroep of ze belagen de uil met zijn allen in een poging
hem weg te jagen. Dit gedrag wordt 'mobbing' genoemd. De
uil was inderdaad snel verdwenen. Kwam dat door de zang-
vogeltjes of door de toegenomen belangstelling van onze
volkstuinders! We kunnen het niet vragen aan de uil!

Volgens mij is het een eitje om deze uil na te tekenen. Inkleu-
ren mag natuurlijk ook.

De gemberwortel
Wordt er bij jou thuis ook al thee gemaakt van verse
gember? Weet je dat je gember met veel geduld en
liefde zelf kunt kweken? Ga als volgt te werk.
 
Koop bij de groenteboer of supermarkt een gember-
wortel die niet beschadigd en niet uitgedroogd is.
Pak een pot die minstens twee keer zo groot is als de
gemberwortel zodat hij genoeg ruimte heeft om te
groeien. Plant nu de gember in het midden van de
pot, zo diep dat er nog ongeveer één centimeter
grond bovenop kan. Geef hem elke dag voldoende
water zodat de grond vochtig blijft.Nu kan het even
duren voordat de eerste blaadjes boven de grond uit-
komen. Tegen die tijd kun je de wortel wat minder
water gaan geven. Zorg er wel altijd voor dat de
grond vochtig blijft. Na ongeveer 9 of 10 maanden
sterven de bladeren van je gemberplant af. Dit is het
moment om je gemberwortel te gaan oogsten. Graaf
hem voorzichtig uit en je zult zien dat de wortel ge-
groeid is! Maak de wortel goed schoon en verwen je
huisgenoten met een lekker kopje thee.

www.editoo.nl
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