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Van de redactie
Mei, de lentemaand bij uitstek. De natuur is weer ontwaakt uit de koude (hoewel het deze keer wel meeviel)
winter en tooit zich volop met frisse, groene kleuren. Ook de vogels
zijn weer druk in de weer, gehoor gevende aan het aloude gezegde: ‘In
de maand van mei leggen alle vogels hun ei (behalve de koekoek en
de spriet, die leggen in de meimaand niet)’! Het inspireerde ons bij het
kiezen van een voorplaat voor dit nummer: twee kleine merels(?) in een
nest die om het hardst schreeuwen om de aandacht van hun ouders.
Gaat het hier inderdaad om merels? Wij zijn wat dat betreft een beetje
voorzichtig geworden, want in de vorige Pergola stond een foto van
een vogel, waarvan wij er stellig van overtuigd waren dat het een
winterkoninkje betrof. Henk van der Kwaak liet ons echter weten, dat
‘de afgebeelde vogel een grauwe vliegenvanger is, een zomergast die de
winters in zuidelijk Afrika doorbrengt. Een winterkoninkje is een stuk
kleiner en is het best te herkennen aan zijn rechtopstaande staartje. Hij
doet zijn naam trouwens geen eer aan, want in strenge winters leggen ze (als standvogel) massaal het loodje. De
naamgevers van vogels zaten er trouwens wel vaker naast, want ook de ijsvogel heeft een behoorlijke hekel aan ijs’,
aldus Henk. Hopelijk hebben wij het deze keer wel bij het rechte eind, en zo niet, dan horen wij dat graag van jou,
Henk! Fijn dat er in onze vereniging mensen zijn, die naast tuinieren ook verstand hebben van vogels.
Henk, op zijn beurt, werd door ons geïnspireerd naar aanleiding van onze opmerking over de maand februari
in ‘Van de redactie’ in het vorige nummer. Hij legt precies het verschijnsel uit, waarom februari één keer in de
vier jaar 29 dagen heeft. Ook zag Henk vreemde, creatieve bouwsels verschijnen op complex Ter Weer, die zijn
nieuwsgierigheid wekten. Reden voor hem om ook daarover te schrijven. Was het u trouwens bekend dat Michelle
Obama iets met ons gemeen heeft? U leest het in dit nummer!
Bekend is u waarschijnlijk wel, dat het hebben van een (moes)tuin gezond is voor de mens. Dit is weer gebleken
uit twee onderzoeken. Het ene onderzoek wees uit dat schoffelen, hakken en wieden het voorste gedeelte van
onze hersenen stimuleren, het gebied dat onder andere verantwoordelijk is voor het maken van keuzes en het
vooruitdenken. Uit een ander onderzoek kwam naar voren, dat wieden en hakken (en de rest) goed is tegen stress.
Bovendien bleek, dat het hebben van een (moes)tuin bij ouderen hetzelfde effect heeft als het hebben van een
huisdier: je hebt wat om voor te zorgen, bent ergens verantwoordelijk voor en je móét eruit, op pad naar de tuin,
of je nu zin hebt of niet! Dus, beste lezers, als u èn een tuin èn een hond hebt, kunt u de hond met een gerust hart
wegdoen (grapje). Een moestuin levert dus veel positiefs op. Je beweegt (op een heel wat natuurlijker manier dan
in de sportschool!), het stimuleert je hersenen en maakt je hoofd leeg en de zon zorgt voor vitamine D.
Deze Pergola is eigenlijk een special edition (speciale uitgave), want het nummer ziet er een beetje anders uit dan
anders. Het is wat dikker dan normaal, doordat het in het midden een katern bevat. In dit katern stellen de vijf
complexen van de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging zich voor, door onder andere iets te vertellen over de
geschiedenis van hun complex. Dit alles heeft te maken met de te houden Open Tuindag op 6 juli. Het is namelijk
de bedoeling dat alle bezoekers van de Open Tuindag een exemplaar meekrijgen van deze Pergola, zodat zij thuis
nog eens op hun gemak kunnen nalezen hoe bijvoorbeeld onze complexen tot stand zijn gekomen en natuurlijk nog
veel meer. Hopelijk mag hun dat (nog meer) gaan enthousiasmeren om te gaan voor een volkstuin op één van onze
complexen! Kijkt u trouwens net als wij ook al uit naar de Open Tuindag? Hopelijk zijn de weergoden die dag ons
welgezind en kunnen wij naderhand tegen elkaar zeggen, dat het een zeer geslaagde dag is geweest! Maar zover is
het nog niet. Voorlopig moet er nog volop gezaaid en geplant gaan worden (nog even en de IJsheiligen zijn er ook
weer vandoor). Mocht u nu bijvoorbeeld te veel slaplantjes hebben en te weing tomaten, kom dan naar de
Plantjesruilmarkt op zaterdag 11 mei, van 11.00 tot 12.00 uur op De Driesprong. Wellicht valt er wat te
ruilen of voor een klein bedrag te kopen! Wij wensen u een fijne en vooral groeizame tijd toe en voor nu heel veel
plezier bij het lezen van dit speciale nummer.
De redactie
N.B.: Op blz. 12 in dit nummer vindt u een collage van foto’s van complex Reijerlaan.
N.B.: Deze foto’s zijn gemaakt door Harald Stoet en Gaby Theil.
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Van de bestuurstafel
Beste medetuinders,

JKVDDOOLBV.NL

Door een actieve groep leden, waaronder BC-voorzitters/leden, wordt voor u op de achtergrond hard gewerkt
aan de voorbereidingen voor de Open Tuindag op 6 juli 2019, waarop wij onze complexen openstellen voor
geïnteresseerden. Ik kan u zeggen dat er veel interessante initiatieven worden
uitgewerkt om de dag te laten slagen. Wethouder Wassenaar opent om 10.00 uur
de dag op complex Ruigelaan en publicitair wordt aan de dag zoveel mogelijk
bekendheid gegeven.
In deze Pergola treft u een speciaal katern aan, waarin door elk van onze vijf
complexen een exposé wordt gegeven van een stukje geschiedenis van het
complex en van wat men zich van de Open Tuindag voorstelt. Het hopen is op
mooi weer en een hoge opkomst van onze eigen leden, die op hun complex de
activiteiten uitvoeren en ondersteunen. Alleen dan kunnen wij van deze dag een
succes maken.
Even een geheel ander onderwerp. Elk jaar wordt er verplicht volgens de statuten en het HHR een Algemene Leden
Vergadering (ALV) gehouden. Dit jaar gebeurde dat in ons eigen gebouw ‘The Green House’. Het was een succes en
een bijeenkomst waar wij als vereniging trots op kunnen zijn. Het is belangrijk om met andere leden de discussie
aan te kunnen gaan over zaken die ons allen aangaan. Dit jaar waren er een paar leden meer present dan vorig jaar.
Dat is een goed teken. Wat alleen erg jammer was, is dat een relatief grote groep zich niet netjes heeft afgemeld.
Niet iedereen heeft evenveel interesse in een vergadering van onze vereniging, of ziet daar misschien het
belang niet van in. Daar heb ik geen oordeel over. Maar iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging met alle
agendastukken. De ALV vraagt veel voorbereiding voor het bestuur, dat het hele jaar veel energie en tijd in onze
WVV steekt. Het is de plek en de gelegenheid om ons als bestuur te bevragen over allerhande zaken. Ik roep u
daarom op om, als u volgend jaar om wat voor reden verhinderd bent te komen, dat even te laten weten. Als u
wordt uitgenodigd voor een verjaardag laat u toch ook weten of u wel of niet komt?
In onze volgende ‘bestuurstafel’ ga ik weer in op een actueel onderwerp uit ons Huishoudelijk Reglement.
Rest mij u nog een mooi en actief voorjaar te wensen.
Paul Vermeer, voorzitter DB

Inspiratie nodig
voor uw tuin?
Bezoek dan onze
overdekte showtuin
in Wassenaar:
maar liefst 1.000 m 2
tuinideeën. Kijk voor
onze openingstijden
op jkvddoolbv.nl
Oostdorperweg 206c
tel. 070 511 06 57

tuinmaterialen
containers
groenrecycling
bodemverbeteraars
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Weetjes en slakken
In het artikel ‘Van de redactie’ in het winternummer van De Pergola vertelt de redactie iets over de
‘sprokkelmaand’ februari. Onder andere dat dat niets met houtsprokkelen te maken heeft. Ik ben dol op dat soort
weetjes en dacht aan het weetje, dat ik vele jaren aan mijn leerlingen doorgaf. Zeker in de schrikkeljaren! Volgend
jaar is er zo één en hebben we weer een 29 februari op de kalender.
Het viel mij altijd op dat maar weinigen wisten waar die extra dag in een jaar, dat deelbaar is door vier, vandaan
kwam. Toch is het heel simpel te verklaren. De acht planeten, nee geen negen - Pluto is een paar jaar geleden te
klein bevonden -, hebben allemaal een eigen omlooptijd rond de zon. Onze aarde doet er 365 dagen over en daar
hebben we de naam ‘jaar’ voor bedacht. Maar zo’n rondgang rond de zon duurt net iets langer dan die 365 dagen.
Zes uur, om precies te zijn. Dat betekent dat we na vier omlopen 24 uur over hebben. En wat is dan logischer om
die met zijn 28 dagen de karig bedeelde maand februari te gunnen?
In mijn jaren voor de klas kon ik het ook nooit nalaten, in een adem een ander stokpaardje op mijn leerlingen
los te laten: de volgorde van de planeten vanaf de zon gezien. Wie kan die feilloos noemen? Wel, een regeltje om
nooit meer te vergeten: Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nachtjapon. En zo is de volgorde Mercurius, Venus,
Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus een fluitje van een cent.

Tot slot een weetje waar je op je tuin wel wat aan hebt. In de vorige Pergola las ik iets over het vangen van slakken.
Potjes met bier - heb nooit geweten dat slakken alcoholisten zijn - of ze met de hand rapen. Bij dat laatste weet ik
zeker dat je je een slag in de rondte zoekt, want alleen bij een flinke regenbui willen naaktslakken nog wel eens uit
hun schuilplek tevoorschijn komen.
De rattenvanger van Hamelen is bekend, maar ik noem mezelf weleens de slakkenvanger van Wassenaar. Mijn
milieu- en slakvriendelijke manier is simpel. De trays waarin ik plantjes van het tuincentrum naar mijn tuin heb
vervoerd, gooi ik niet weg. In het voorjaar zet ik ze op de kop op plekken waar veel slakken zitten en de volgende
dag is het dan een kwestie van slakken plukken. Handenvol gooi ik dan bij mijn buurman. Nee, niet meteen een
‘joh!’ of ‘nou ja!…’ mijn buurman zit aan de andere kant van een sloot. En door een bosrand van zo’n twintig meter
heb ik hem nog nooit gezien.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Reactie
Dankjewel, Henk, voor jouw tip voor de natuurlijke bestrijding en afwering van slakken. Ook van Liza en Alex
van complex Het Kerkehout ontvingen wij naar aanleiding van onze vraag in de vorige Pergola twee tips, n.l. tijm
planten (sterk geurende planten, zoals ook bieslook, houden slakken op afstand) en eventueel een richel of strookje
maken van kapotte schelpjes of andere scherpe stukjes zoals harde schors, notendoppen en eierschalen.
Hier willen ze niet overheen.
Zelf vonden wij nòg twee methoden: leg koffiedik of fijngemalen eierschalen of fijngemalen
schelpen rondom vraatgevoelige planten. Slakken schijnen daar een hekel aan te hebben,
evenals aan droge grondsoorten zoals grind. Ook hebben slakken een hekel aan koper, omdat
dit ze een kleine schok geeft bij aanraking. Plaats daarom koperringen rondom je planten.
Er bestaan ook speciale koperbanden die je rondom potten kunt bevestigen.
De redactie
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Mededelingen De Driesprong
Bij de meesten van jullie is het al doorgedrongen dat wij onlangs nieuwe tuinnummers hebben gekregen, dit alles
met een logischer verloop en praktische indeling! Onder dit verhaaltje vinden jullie nogmaals de plattegrond.
Onze huisimker Bram De La Rie heeft op ons complex inmiddels enkele extra bijenkasten geplaatst, straks in
totaal vier stuks. De kasten zullen in de border bij de sporthal komen te staan. Moge het maar een vruchtbaar jaar
worden!
Dit voorjaar mochten wij weer een nieuwe tuinierster verwelkomen. Op tuin nr. 12 is mevrouw Everard al druk
bezig, om de tuin naar haar wensen in te richten! Wij hebben namelijk afscheid genomen van Liesje den Ouden, die
helaas om gezondheidsredenen haar passie om er een echte permacultuur-tuin van te maken, niet kon doorzetten.
Als deze Pergola verschijnt, hebben wij alweer twee keer algemeen onderhoud gehad met een wel wat matige
opkomst! Mocht je nou niet kunnen op de dag dat je ingedeeld bent, overleg dan met de beheercommissie om op
een andere datum je dienst alsnog te doen. Of zelfs in overleg met de beheercommissie een alternatieve dienst te
gaan doen, zodat je op die manier toch aan je verplichtingen kunt voldoen. Mocht u nog vragen hebben of goede
raad, aarzel dan niet om iemand uit de beheercommissie aan te spreken, te bellen of te e-mailen. En dit geldt niet
alleen voor de nieuwe leden!
Op zaterdag 3 augustus wordt de jaarlijkde complexbarbecue gehouden. Nadere mededelingen volgen.
Met vriendelijke groet, René Wigman, complexvoorzitter (06 - 55 29 71 51)
1
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A. Hazenoot
J.P. Ruygrok
T. Di Stefano
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E. Boelen / S. Kalman
P. van Deursen
R.W.A. van Bergem
R. Everard
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C.F. Hoedjes
P.J. van der Ham
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P. van der Peet
C.J. Heemskerk
C.J. Heemskerk
J.S. Weigand
N.A. van Duijn
W.J. v.d. Bent
P. Schadde van Doorn
L.J.C. v.d. Barselaar
A.J. Schoneveld
M.L.G. Konings
M.Z. Houwaart-Kruijt
P.H. van der Hulst
H.M. Honsbeek
L. Remmerswaal
R. Weggemans
N. Russchenberg
R. Roos
N. van Veenendaal
I. Verbaas
N. Russchenberg
C. Toet
M. Hof
R. Wigman
K. Vooijs
T. Brouwer
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J.S. van den Berg
N. Neeteson
N. Becker
A.M. Jansen
F.M. Dumais
J.E.M. Volwater
J.D. van Santen
E. van Venetië
R. van Venetië
P. van Duijvenbode
J. Schuitemaker
L.C. Elshout
I. Verbaas
M. Extremera
H.A. Schifferli
A.C. van der Deijl
A.B.M. van Leeuwen
W. van Egmond
M. van Egmond
M. Lindhout
M.N. Postma
B. van der Holst
H. van Leeuwen-Krul
H. van Deursen
J. Quist
M. Meeuwisse
G.C. Straver
P.W. van Heijst
C. Visser-v.d. Meer
M. Spaans
L. van den Berg
N. Rader
C. Hoogendijk

80H Fam. Tsatsos
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Een moestuin maakt gezond en gelukkig!
Wij weten allemaal wel dat bewegen goed is voor een mens, zeker en vooral als je ouder wordt.
Dat bewijst ook weer een onderzoek, destijds uitgevoerd door het UMC St. Radboud in Nijmegen,
onder een groep mensen tussen de 50 en 85 jaar. Uit dit onderzoek bleek ook, dat schoffelen,
hakken en wieden het voorste gedeelte van onze hersenen stimuleren, het gebied dat onder
andere verantwoordelijk is voor het maken van keuzes en het vooruitdenken.
Uit een ander onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen kwam naar voren, dat wieden en
hakken (en de rest) goed is tegen stress.
Voor ons volkstuinders is dit misschien niet echt nieuws. Bijzonder is wel, dat het hebben van een
volkstuin bij ouderen hetzelfde effect heeft als het hebben van een huisdier: je hebt wat om voor
te zorgen, bent ergens verantwoordelijk voor en je móét eruit, op pad naar de tuin, of je nu zin hebt of niet!
Een volkstuin levert dus veel positiefs op. Je beweegt (op een heel wat natuurlijker manier dan in de sportschool!),
het stimuleert je hersenen en maakt je hoofd leeg en de zon zorgt voor vitamine D. Ook het bezig zijn in en met
de aarde is goed. In de aarde zitten namelijk micro-organismen zoals bacteriën en microben, die op verschillende
manieren een gunstige invloed kunnen hebben op onze gezondheid. Zo zouden ze kunnen zorgen voor een
betere darmflora en helpen tegen depressies. Ze kunnen je weerstand verhogen en zouden positief werken op
verschillende ziektes. En via de oogst komen die micro-organismen ook weer in je lichaam terecht!
Kortom, alle reden om een volkstuin te beginnen!
De redactie

Wist u dat ...
… Michelle Obama een fanatiek volkstuinierster is? In haar autobiografie Mijn verhaal beschrijft zij dat,

om te kunnen tuinieren, zij een stukje van de tuin van het Witte Huis liet omploegen, om er naar hartenlust
te kunnen telen en haar eigen groenten te verbouwen. Zij doet nauwgezet verslag van de oogst die zij
binnenhaalt en is trots op het resultaat van haar inspanningen! Ik vond het een heel fijn boek om te lezen,
maar dit terzijde. 							
(Gré Brouwer, De Driesprong).

Kortman Advocaten is een gedegen Haags advocatenkantoor met een lange traditie. Ons team bestaat uit
advocaten met verschillende achtergronden, specialismen en ervaring. Daardoor zijn wij in staat een breed
pakket aan diensten te bieden aan zowel bedrijven als particulieren.
Wij bieden particulieren:
Arbeidsrecht/sociale zekerheid, huurrecht, consumenten- recht, personen- en familierecht,
strafrecht en schuldsanering.
Voor andere rechtsgebieden en informatie over het verzorgen van civiele procedures zie:
		www.kortmanadvocaten.nl
Uiteraard bieden wij ook juridische ondersteuning aan ondernemers. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het
opstellen van contracten en het voeren van incassoprocedures.
Schroom niet om tijdig contact op te nemen en niet te wachten tot u echt in de problemen komt.
Wij kunnen u direct van advies dienen, waardoor u mogelijk veel ellende kunt voorkomen.
Mocht het toch tot een juridische procedure komen dan kunt u op Kortman Advocaten rekenen.
Denkt u eerst eens aan een kort juridisch advies om uw positie te bepalen.
U kunt telefonisch contact opnemen via telefoon +31 (0)70-302 40 30
of per mail naar info@kortmanadvocaten.nl.

7

… de bloempjes van doorgeschoten rucola nog lekkerder zijn dan het blad? Fijne smaak van rucola met honing.
… bieslookbloempjes even lekker smaken als een sjalot? Bloempje uit elkaar pluizen en over de salade strooien.
… paardenbloemendrank nog lekkerder is dan vlierbloesemdrank?
… brandnetel (urtica) heerlijk en vocht afdrijvend is? De jonge topjes (maximaal 6 blaadjes) met handschoenen
… aan en een schaar afknippen, tot ongeveer 1/3 vergiet vol. Goed wassen en even meekoken met
… bouillon tot de blaadjes een beetje verkleuren.
… heermoes (equisetum) als schuurspons gebruikt kan worden? ‘If you can’t beat it, eat it’ gaat …
… voor dit heftige onkruid niet op. Als je het oogst, droogt, kookt en opnieuw droogt, is het gereed
… voor gebruik als schuurspons. Stradivarius schuurde er z’n violen mee!

Nel van Veenendaal, De Driesprong

Tomatentrucs
In maart begint het te kriebelen. Dan kan ik niet wachten om de vruchtgewassen te zaaien: peper, tomaat,
courgette, komkommer, pompoen. Niets is lekkerder dan rijpe tomaten oogsten en die dezelfde dag nog in een
heerlijk gerecht verwerken. Maar dan moet het kweken ervan natuurlijk wel goed zijn gegaan.
Een paar jaar geleden las ik een artikel in het maandblad Landleven over allerlei trucs die tuiniers toepassen om
hun tomatenoogst te bevorderen. Kwekers Vince en Harrie Gerrits van de ‘Boergondische
Tuijn’ uit Sint Anthonis testten voor Landleven dertien tomatentrucs. Met verrassende
uitkomsten!

Dertien trucjes
Vader en zoon Gerrits testten de dertien trucs op de biologische Zuckertraube tomaat.
Aan zes tomaten voegden ze stoffen toe: gemalen eierschalen, bananenschillen, aspirine,
patentkali, epsomzout en koffiedik. Twee tomaten kregen gezelschap van een andere
plant: goudsbloem en basilicum. Eén van de tomatenplanten werd op zijn kop geteeld,
één werd in een eierschaal gezaaid en één kreeg een koperdraad door de stengel.
De 12e en 13e werden gezaaid op basis van de biodynamische kalender. Hierbij wordt
rekening gehouden met de stand van de maan en planeten. De ene werd op een
ongunstig tijdstip gezaaid, de andere juist op het optimale tijdstip. Zweverig gedoe?
Misschien. Maar de resultaten spreken boekdelen.

Verrassend resultaat
Tomaten zaaien in eierschalen, aspirine toedienen of de plant op z’n kop telen, is af te raden. Deze methoden
hadden zelfs een negatief effect op de groei en oogst. Ook bananenschillen, koffiedik of gemalen eierschalen
toevoegen, verbeteren de groei en oogst niet. Wat wel echt beter resultaat geeft, is basilicum of goudsbloem bij de
tomaten planten, epsomzout of patentkali bij het uitplanten toevoegen en koperdraad door de stengel doen. Maar
de absolute winnaar van de test is de tomaat, waarvan het zaadje volgens de biodynamische kalender op het meest
gunstige tijdstip is gezaaid. De maanstand en planeten hebben invloed op de aarde en gewassen. Er zijn ideale
dagen voor blad-, vrucht-, bloem- en wortelgewassen. Als het zaad op het optimale tijdstip wordt gezaaid, levert het
grotere, ziektebestendiger planten op; meer trossen en grotere tomaten.

Ook proberen?
De biodynamische zaaikalender is van het internet te downloaden.
Link: https://nl.rhythmofnature.net/maankalender-tuinman
Annemieke Jansen, De Driesprong

Tomatentop 13
11. optimale maanstand		
12. met basilicum		
13. met goudsbloem		
14. patentkali			
15. epsomzout			

16. koperdraad			
17. koffiedik			
18. gemalen eierschaal		
19. bananenschil
10. ongunstige maanstand
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11. aspirine
12. op de kop
13. in de eierschaal gezaaid

Impressie van de vijf complexen van de
Wassenaarse Volkstuinders Vereniging
Volkstuincomplex Ruigelaan

worden er allerlei leuke tuinplantjes verkocht.
Er is ook aan de kleintjes gedacht door middel van
diverse kinderactiviteiten.
			
Peter Zoetemelk,
			
complexvoorzitter Ruigelaan

Te midden van een groots en kaal weiland werd door
de gemeente Wassenaar omstreeks het jaar 1971 een
vlakte geschikt gemaakt als volkstuincomplex. Met
talloze paaltjes werden tuinplekken gemarkeerd,
waar geïnteresseerde inwoners van de gemeente
Wassenaar uit konden kiezen. Vervolgens werden er
vloeren gestort en konden de beginnende tuinders
op ‘hun Ruigelaancomplex’ aan de slag. In 1998 werd
er riolering aangelegd, waardoor het helemaal een
tuindercomplex optima forma werd.
Nu, zo’n 48 jaar later, is het complex Ruigelaan
uitgegroeid tot een heus minituindorp met
aantrekkelijke siertuinen en hier en daar ook nog
flink wat moestuintjes. Het vroegere karakter van een
volkstuin is in de loop der jaren steeds meer veranderd
in dat van een recreatietuin, waarbij het tuinieren en
het genieten van de natuur op de voorgrond staan.

Volkstuincomplex Het Kerkehout

Het oudste en kleinste
complex van de Wassenaarse
Volkstuinders Vereniging, Het
Kerkehout, ligt verscholen
in het groen aan de oostzijde
van de gelijknamige wijk en
kijkt uit over de vogelrijke
weilanden en naastgelegen
sportvelden. Het is daarom
door de natuurlijke omgeving
plezierig tuinieren op dit kleine
complex. Er zijn hier een
dertiental tuinen van ongeveer
200 m². De tuinders komen
niet alleen uit Het Kerkehout,
maar ook uit de nabijgelegen
gemeenten. De oorsprong van het complex ligt rond
1940 of eerder, maar dit is niet meer te achterhalen.
Rond 1980 is het toegevoegd aan de WVV.
In het verleden werden volkstuinen voornamelijk
gebruikt voor het kweken van aardappelen en groenten
voor eigen consumptie. Tegenwoordig is er een mix van
het kweken van groente en bloemen enerzijds en het
tuinieren voor de ontspanning anderzijds. Zo ook op
complex Het Kerkehout. Het brengt met zich mee, dat
de populatie de laatste jaren is veranderd. In plaats van
uitsluitend mannen op de tuin, zie je nu steeds meer
vrouwen die het tuinieren hebben ontdekt!
		
Nard Bellekom,
		
complexvoorzitter Het Kerkehout

De waarde van een volkstuin
Dat is precies de reden waarom wij een Open Dag op
ons complex willen organiseren deze zomer.
Wij willen mensen laten zien hoe waardevol het is,
om naast de drukte van alledag een oase van rust en
natuur te vinden op onze tuinen. Waar mensen zich
ontspannen bij het wroeten in de aarde, genieten van
het wisselen van de seizoenen en zich verwonderen
over al het moois wat de natuur te bieden heeft. En
bovendien genieten van wat de oogst aan groenten en
fruit opbrengt.

Gevarieerd programma op de Open Dag
Op zaterdag 6 juli 2019 wordt de Open Dag om
10.00 uur geopend door de wethouder. Daarna zijn
verschillende tuinen te bezichtigen.
Geïnteresseerden
kunnen op pad met
een vogelaar, om de
verschillende vogels
te ontdekken die zich
rondom het complex
bevinden. Wellicht
lopen wij daarbij de
brutale vos nog tegen
het lijf, die bijna elke zomer wel op zijn gemakje op het
complex rond kuiert.
Ook is er een imker aanwezig die vertelt over het
boeiende werk met de bijen. Naast potjes honing
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Volkstuincomplex De Driesprong

vinden er diverse andere activiteiten plaats die met
de vereniging te maken hebben. Sinds drie jaar is er
bijvoorbeeld halverwege mei (na de IJsheiligen) op het
terras een plantjesruilmarkt, waar alle leden van de
vereniging stekjes van groenten, planten of bloemen
met elkaar kunnen ruilen, of voor een klein bedrag
kunnen kopen.
Op ons complex bevindt zich nog een pareltje om
vooral in het late voorjaar en de zomer eens te komen
bekijken: de ‘De Fuchsiatuin’ van Rinus Konings, die hij
destijds heeft opgezet, samen met Cor Balk.

Complex De Driesprong is ongeveer 44 jaar geleden
ontstaan, nadat de toenmalige tuinders vanwege
woningbouw afscheid moesten nemen van hun perceel
aan de Storm van ’s-Gravezandeweg. Er kwam een
perceel vrij aan de Katwijkseweg op nummer 11,
gelegen aan een driesprong van wegen, waardoor het
complex zijn naam heeft gekregen. Er moest toen veel
werk worden verzet, om van een verlaten bollenveld
met biezen, bagger en een slechte waterhuishouding
weer een bebouwbaar moestuinterrein te maken.
Sloten werden gegraven en de percelen werden
verkaveld. Enkele pioniers uit die tijd waren Arie van
Dijk, Henk Donkers, Piet Vogels en Elshout.
De gekweekte groenten waren toen een vorm van
levensbehoefte; aanvulling op het karige inkomen. Het
complex bestond alleen uit (moes-)groentetuinen en
soms wat fruitbomen. De tuinen waren destijds alleen
functioneel en absoluut niet mooi in aanzien. In de loop
der tijd veranderde die aanblik.
Mede doordat men meer vrije tijd kreeg en de
levensbehoeften veranderden, kwamen er steeds meer
hobbytuinders, al dan niet met biologische teeltideeën.
Er ontstonden meer siertuinen of gecombineerd met
groenten. De tuinders gingen ook meer ontspannen
met hun tuin om, niet alleen maar hardwerkend
om zo rendabel mogelijk groenten te produceren.
Tegenwoordig hebben de meeste tuinen ook een
schuurtje en/of kweekkasje. Momenteel beschikken
wij over 73 tuinen en evenzoveel enthousiaste
vrouwelijke als mannelijke tuinders.

U zult werkelijk een schitterend assortiment vinden
in grote en kleine maten, hangende exemplaren of
zelfs fuchsia’s op stam! Onze huisimker heeft op ons
complex inmiddels zes bijenkasten staan, waarvan de
door deze nuttige insecten geproduceerde honing in
‘The Green House’ te koop is.
Om de kwaliteit en het aanzien van ons mooie complex
in stand te houden, hebben wij een beheercommissie
opgericht. Deze vijf vrijwilligers sturen ook het gezamenlijk algemeen onderhoud aan, die de tuinders op
ons complex twee keer per jaar moeten verrichten. Zij
zullen u ook graag op de Open Dag op ons complex
willen ontvangen en met veel kennis van zaken hun
tuinen aan u laten zien.
		
René Wigman,
		
complexvoorzitter De Driesprong

Direct na betreding van het complex bevindt zich
rechts het verenigingsgebouw ‘The Green House’, waar
tuinders twee keer per dag koffie/thee kunnen drinken
en waar in het toiletgedeelte warm en koud water
voorhanden is. Bij mooi weer worden de activiteiten
verplaatst naar het bijbehorende terras. Eén keer in
de zomer is er een barbecue voor alle tuinders van De
Driesprong. In ‘The Green House’ worden verder in
november de diverse complexvergaderingen gehouden
en in februari de Algemene Ledenvergadering. Ook
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Volkstuincomplex Ter Weer

Volkstuincomplex Reijerlaan

In 1982 werd Wassenaar een volkstuincomplex rijker:
Ter Weer. Daarvoor moest hard worden gewerkt, want
een weiland omtoveren tot een volkstuin kost zweet,
heel veel zweet.

Volkstuincomplex Reijerlaan bevindt zich in het
oude centrum van Wassenaar. Het complex ligt op
de hoek van de Duinrellweg en de Reijerlaan, een
gebied dat beschermd dorpsgezicht is. Lange tijd is
het land gebruikt voor kleinschalige tuinbouw en
veeteelt door bewoners uit de omgeving, ambtenaren
en medewerkers van Duinrell. Nog steeds heeft het
dezelfde uitstraling. Het complex bestaat uit 21 tuinen,
variërend van 100 tot 200 m². Op de tuinen zul je dan
ook geen huisjes of kassen vinden, dit om de uitstraling
te handhaven.
Op het complex worden niet alleen groente en fruit
geteeld. Verschillende tuinders telen ook bloemen.
Dit maakt het zomers tot een bonte verzameling van
kleuren, een genot om te aanschouwen, en altijd met
de oude dorpskerk op de achtergrond.

Maar het resultaat mocht er zijn: 34 tuinders konden
op hun eigen 200 m² hun eigen paradijsje inrichten. In
2003 werd bij Katwijk park ‘Lentevreugd’ opgeheven
en om die ontheemde tuinders een nieuw plekje te
geven, werden naast Ter Weer 13 nieuwe tuinen
aangelegd. Nu is Ter Weer een complex waar ieder op
haar/zijn eigen manier tuiniert. Dat is goed te zien bij
een rondgang over het complex. Naast de ‘traditionele’
volkstuin, zie je veel tuintjes waar de tuinder
experimenteert met een nieuwe kijk op tuinieren anno
2019. Een wandeling langs onze tuinen zal duidelijk
maken wat ik bedoel. Opvallend is in ieder geval, dat
op veel tuinen het vroegere beeld - heel veel groenten
- overboord is gegooid. Bomen, struiken en bloemen
nemen er hun welverdiende plaats in. Maar zelf je
vriezer vullen met gezonde groenten, bessen en fruit
staat bij veel tuinders nog hoog in het vaandel. Vrijheid,
blijheid, dat is dan ook het motto op een volkstuin met
als kanttekening: zolang je met jouw vrijheid die van je
buren niet belemmert.

De tuinen zijn omzoomd door grote, oude bomen,
vooral beuken, eiken en kastanjes. Deze zorgen voor
een beschutte omgeving. Dat en het feit dat de tuinen
op zandgrond liggen, geven het complex bijna een
microklimaat. Het is er altijd een paar graadjes warmer!
Deze bos- en parkachtige omgeving zorgt voor een grote
diversiteit en een hoeveelheid aan vogels.
De tuinders komen maar een paar keer per jaar bij
elkaar, om de opening en het einde van het tuinseizoen
te vieren met een klusdag en afsluitende borrel. In de
winter is er een ‘gezamenlijke mestsuppletiedag’. Voor
die dag wordt er mest besteld en verwerkt.

Hopelijk gaat de Open Dag op onze complexen laten
zien, dat ‘vuile handen maken’ ook een heel positieve
betekenis kan hebben.
			
Nicole Hofman,
			
complexvoorzitter Ter Weer

Loop eens langs en als je iemand ziet op de tuin, vraag
dan gerust of je eens rond mag kijken. En natuurlijk
ben je van harte welkom op de Open Dag op 6 juli.
			
Rian Brak,
			
complexvoorzitter Reijerlaan
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Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Boomspinazie (Chenopodium Giganteum)
Onze rubriek over vergeten groenten gaat dit keer over boomspinazie, een grote, eenjarige bladgroente die niet
erg bekend is in Nederland en zeker niet als groente in winkels wordt verkocht. Vroeger werd deze plant in WestEuropa en de Lage Landen veel geteeld. De plant vergt weinig verzorging en aandacht, maar is toch heel voedzaam.

Zaaien
Oorspronkelijk zou boomspinazie afkomstig zijn uit bergketens in India, maar de plant doet het heel goed in ons
koele klimaat. Boomspinazie kan vrij veel kou verdragen en is daarom over een langere periode meerdere keren te
zaaien. Maart en april zijn de ideale maanden om de eerste zaden (binnenshuis of onder glas) te laten kiemen. Een
maand later zijn de planten normaliter groot en sterk genoeg om uitgeplant te worden in de tuin. De jonge blaadjes
van de planten zijn fris en zacht en worden gemakkelijk verwerkt in salades, evenals de mooie felroze topjes. Ze
smaken een beetje naar gewone spinazie met een vleugje aspergesmaak. Deze sterke, snelle plant kun je meerdere
keren zaaien (juni, juli of begin augustus), zodat je altijd de zachte,
frisse, jonge blaadjes kunt oogsten.

Groot
De planten blijven de eerste twee maanden redelijk compact van
formaat, maar gaan vanaf eind juli erg hard groeien. Het zijn stevige
planten die uiteindelijk zo’n twee meter hoog worden, maar zeker
niet snel zullen omvallen (zelfs in onze zeewind blijven zij kaarsrecht
staan!). Als de plant ouder en groter wordt, worden de bladeren groter
en donkerder groen. Deze wat oudere bladeren worden gekookt als
spinazie of andijvie. De bladeren zijn wat stugger dan die van spinazie,
maar zij hebben niet het bittere van andijvie en heel in de verte iets
ziltigs in de smaak. Het roze in de toppen van het blad verdwijnt dan
uiteindelijk en de planten bloeien met grote, bruinachtige, onopvallende pluimen. Door meerdere keren te zaaien,
oogst je iedere keer nieuwe, malse bladeren en kun je te grote en minder lekker geworden planten verwijderen.

Wassenaarseweg 71-A
2223 LA Katwijk zh
Tel. 071 - 401 69 05
Elke week weer een nieuwe aanbieding.
Compleet assortiment voor de groentetuinder
en vakkundige hoveniersafdeling.
Website: www.tcmoerkerk.nl
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In de moestuin
De plant is een leuke aanwinst voor de tuin. De grote, oudere bladeren zijn imposant om te zien en de frisse, jonge
blaadjes bovenaan hebben een mooie paarse gloed. Boomspinazie houdt van zon maar door haar hoogte mag ze
ook best een half beschaduwd plekje krijgen. Wil je haar laag houden en verwijderen zodra ze te groot wordt, dan
staat ze natuurlijk wel liever op een zonnig plekje. Doordat volgroeide boomspinazie tegen een stootje kan, kan ze
dus ook dienstdoen als windbescherming voor andere, meer kwetsbare planten. De volwassen boomspinazie zaait
zichzelf uit, omdat de bloemen tweeslachtig zijn en ze zichzelf bevruchten onder invloed van de wind.

Saponine
Boomspinazie is zeer rijk aan verschillende vitaminen (onder andere A en C) en mineralen als ijzer en calcium.
Af en toe wat jonge boomspinazieblaadjes in je salade of een boomspinaziesoep zijn dus een verrijking voor een
gezond en gevarieerd dieet. De bladeren bevatten echter saponine en oxaalzuur, die bijvoorbeeld ook voorkomen
in spinazie en rabarber. Om die reden eet je de wat grotere bladeren gekookt en bij voorkeur alleen de kleine
blaadjes en roze topjes rauw. De zaden van de boomspinazie zijn ook eetbaar (de plant is een zusje van de
ondertussen welbekende quinoa). Zij zijn echter beduidend kleiner dan die van quinoa en moeten wel eerst goed
gewassen worden.
De redactie

Zomaar een onderhoudsochtend op Ter Weer
Zaterdag 6 april: het is regenachtig en kil. Niet bepaald weer waarvan je denkt: ‘Hè, fijn, onderhoudsochtend, en ik
sta op de lijst…’. Maar diegenen die er wel zijn, hebben hard gewerkt! Het aanvankelijke plan om op het onkruid
rond parkeerplaats en gebouwtjes schoonmaakazijn te spuiten ter verwijdering ging niet door; deze actie heeft
alleen effect als het droog en zonnig is. En Ger had nog wel speciaal daarvoor twee jerrycans azijn bij Aldi gehaald!
De slootkant is keurig van de eerste heermoesplanten geschoond, plus al het andere onkruid dat daar tussen de
vaste planten zit.
Arme Jan, die ondanks zijn rugpijn toch is gekomen en aan het schoffelen is gegaan. Ada werkt in de bijentuin,
waar zij plek vrijmaakt voor het zaaien van wilde bloemen en zo kan ik nog wel een paar ijverige tuinders
opnoemen. In ieder geval zaten wij om kwart voor 11 aan de koffie, in het toiletgebouw.
Het miezerde namelijk nog steeds en met wat passen en meten konden
we daar met elkaar precies zitten. Ik geef toe, in hotel Des Indes zit je
chiquer, maar het fijne gezelschap maakt alles goed! Weetjes over de tuin
delen, nieuws met betrekking tot tuinders uitwisselen, vooruitkijken op
de Open Dag in juli, stof genoeg om over te praten. En dan is er altijd
wel eentje die opstaat en zegt: “Nou, ik ga maar weer eens aan de slag.”
Ja, dan móéten we allemaal wel. We verzamelen al het onkruid in de
aanhanger, vegen alles aan en gaan tevreden ons weegs.
Tot de volgende algemeen onderhoudsochtend!
Marga Akkerman, Ter Weer

Tip van Gré
Als u zelf graag jam maakt van de verse vruchten uit uw moestuin, dan heeft Gré Brouwer een handige tip voor u !
Als je zelf jam maakt, is het soms een heel gedoe om de jam zonder morsen uit de pan
in de potjes te krijgen. Daarvoor heb ik de volgende tip: Koop een flinke, plastic trechter
en snijd de uitloop (tuit) eraf. Nu kun je heel gemakkelijk de potjes met de zelfgemaakte,
hete jam vullen zonder je handen te branden… en… de potjes blijven schoon, zodat de
deksel er zonder poetsen of vegen op kan!
Gré Brouwer, De Driesprong
P.S. Als u in het bezit bent van een vaatwasser, kunt u eventueel ook de trechter
P.S. gebruiken waarmee vaatwaszout wordt toegevoegd.
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Courgetterisotto met garnalen
Mocht u deze zomer een overvloed aan courgettes krijgen, dan heeft Corinne Kulk van de Reijerlaan alvast een
lekker recept voor u!

Ingrediënten:
1 courgette in stukjes
200 gram garnalen
2 ½ dl visbouillon
2 dl droge, witte wijn
2 sjalotjes
1 teentje knoflook
400 gram risottorijst
3 eetlepels olie
basilicum
geraspte parmesan

Bereidingswijze:

● Blancheer de courgettestukjes in ruim water met wat zout. Bewaar het kookvocht.
● Fruit de sjalotjes en de knoflook in de olie, voeg de risottorijst toe en laat 2 minuutjes zachtjes
● meebakken tot de rijst een beetje glazig is. Blus af met de wijn en laat lekker pruttelen.
● Voeg gedurende 15 minuten telkens wat visbouillon en 8 dl van het courgettevocht toe.
● Wacht met nieuw toevoegen tot het vorige bijna is verdampt. Het mag smeuïg blijven.
● Wok de garnalen even op hoog vuur tot ze roze zijn. Haal ze uit de pan.
● Schep de courgetteblokjes en de garnalen door de rijst.
● Voeg de basilicum en geraspte parmesan toe.
Lekker met een tomatensalade van tomaat, basilicum, balsamicoazijn en olijfolie.
Eet smakelijk!
Corinne Kulk, Reijerlaan

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Creatieve bouwsels
Een paar warme dagen en sommige Ter Weerders kregen de kriebels. Ze weten dat je voor de stokbonen nog even
geduld moet hebben: half mei, de IJsheiligen, is het moment dat ze, al dan niet voorgetrokken, de grond in mogen.
Bieten, tuinbonen en nog heel wat andere groenten kunnen een beetje kou wel hebben.
Maar ja, die sperziebonen geven gegarandeerd de geest wanneer ‘april doet wat hij wil’
wat de temperatuur betreft uitkomt. Maar wat doe je als je regelmatig in je T-shirt door je
tuin struint? Eureka! Ik ga alvast de stokbonen zetten, dachten Dusko Nikolic en Meineke
en Hugo Abma. De meeste tuinders maken het traditionele rijtje stokken links en rechts.
Meineke, Hugo en Dusko vonden dat klaarblijkelijk wel erg afgezaagd. Ze gingen aan de
slag en er ontstonden wel heel creatieve bouwwerken.
Dusko bouwde een wigwam, een klusje dat
hem vier uur kostte. Ik weet zeker dat zijn
prinsessenbonen hem daarvoor rijkelijk zullen
belonen.
Het bouwsel van Meineke en Hugo zal ook bij
hun breekbonen een warm onthaal vinden.
Misschien een idee voor de BC’s… wie maakt
het meest creatieve stokbonenbouwwerk?
Voor mij zijn de winnaars al bekend.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Boekentip
Amstelglorie, de volkstuin van Jan Wolkers, Geoogst door Onno Bloem
De Bezige Bij, aug. 2018, 208 pag., prijs paperback: € 30,99; e-book: € 12,99; ISBN: 9789403117805.
Het boek voor de volkstuinder, om af en toe even in de zon een stukje te lezen en het met
een grijns op het gezicht of ogen groot van verbazing weer neer te leggen. De verzamelde
dagboekaantekeningen van Jan Wolkers op Amstelglorie, gedateerd in de jaren zeventig.
Zelfs de autoloze zondag staat erin vermeld!
Wie haalt het tegenwoordig nog in z’n hoofd om springbalsemien (zaad schijnt eetbaar te
zijn), Japanse knoop of berenklauw trots in z’n tuin te zetten? Of hop te laten woekeren
in de magnolia?
Maar Wolkers teelde er z’n groenten, kookte er, schreef er en deed er z’n
‘Wolkersdingen’.
Op tuin 294 is niets meer van Wolkers te vinden, want hij liet het achter als ‘een krater’.
Alles ging mee naar Texel.
Nel van Veenendaal, De Driesprong

Onder de pergola
Walstro
Wie kan mij helpen aan een stek van walstro?
Nel van Veenendaal, De Driesprong, tel.: 06 - 38 55 66 13;
e-mail: nelvanveenendaal@yahoo.com
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Feest bij Leo op De Driesprong
Net als voorgaande jaren was het op zaterdag 20 april
(Stille Zaterdag) weer een gezellige boel bij Leo Elshout
op complex De Driesprong. Ieder jaar organiseert Leo, in
navolging van zijn vader destijds, om 12.00 uur op Stille
Zaterdag, de zaterdag voor Pasen, een bijeenkomst voor
de tuinders op De Driesprong die op dat moment aanwezig
zijn. Op dat tijdstip wordt volgens oud rooms-katholiek
gebruik het einde van de Veertigdagen- of Vastentijd
ingeluid. De tijd van onthouding, boete en inkeer is voorbij
en dat mag gevierd worden. Voor Leo en destijds zijn
vader is dit het begin van het leven in nieuwe vorm, elk
jaar opnieuw een wonder voor mensen, dieren en planten,
kortom de hele schepping.
De drankjes, alcoholisch en niet-alcoholisch, stonden bij Leo klaar met door medetuinders meegebrachte
versnaperingen. Het stralende weer, met de voor de tijd van het jaar ongekend hoge temperaturen, verhoogde
nog meer de pret. De sfeer was gezellig en er werd veel gelachen.
Dankjewel, Leo, voor je gastvrijheid en voor het voortzetten van deze oude, maar goede traditie!
De redactie

Wij vertegenwoordigen meer dan 40 verschillende merken op het
gebied van: badgoed, bedbodems, bedden, bedtextiel, boxspring,
dekbedden, harde vloeren (vinyl, PVC-stroken, laminaat, parket),
horren, inbetweens, kussens, kunstgras, ledikanten, matten,
matrassen, overgordijnen, paneelgordijnen, tapijt, vitrage,
vloerbedekking, vouwgordijnen, zonwering.
Windlustweg 8a, 2242 HL Wassenaar
Telefoon: 070 - 511 48 88; site: www.magneekruyssen.nl
Fax: 070 - 511 26 24
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Kom in actie voor wilde bloemen!
In onze driedelige serie ‘Doe mee en red onze insecten!’ hielden wij al een pleidooi voor het zaaien van wilde
bloemen in een deel of hoekje van je tuin, om daarmee de verdwijning van insecten tegen te gaan. Maar naast
dat de insecten verdwijnen, gaat het ook slecht met de wilde bloemen in Nederland. Heel lang geleden stond
Nederland vol wilde bloemen: op de heide, in bos en duin, akkers en weilanden, langs paden en wegen. Rond
1900 was er voor bloemen 94% meer ruimte om te groeien dan nu. Sinds 1950 zijn er in Nederland zeker veertig
inheemse plantensoorten uitgestorven door toedoen van de mens en anno 2019 ziet ons land er totaal anders uit.
Bloemen in het wild, in de wei, op de akker en langs de weg, waar zijn ze gebleven en hoe krijgen wij ze terug,
want zonder bloemen geen insecten en zonder insecten geen wilde bloemen. In miljoenen jaren hebben bloem en
insect geleerd, hoe ze feilloos van elkaar gebruik kunnen maken. Een complex aan nauw verbonden levensvormen
waar we zuinig op moeten zijn. De afgelopen dertig jaar verdween twee derde van alle insecten. Om dat tij te
keren, moeten wij meer ruimte maken voor natuur en vooral voor wilde bloemen! Want daar vinden insecten
wat ze zoeken: leefruimte, beschutting en voedsel. Maar welke wilde bloemen kun je zoal zaaien? Wij noemen er
enkele en geven er ook wat ‘weetjes’ bij.

Gele kamille:
In het wild is hij vrij zeldzaam en hij staat op de Rode Lijst. Zaai deze plant in je tuin
op een zonnig plekje. Hij is waardplant voor de streepbandmot en de kamillevlinder.

Muskuskaasjeskruid:
Lieveling van solitaire bijen. De bloemen zelf hebben een ietwat zoete smaak
en zijn eetbaar. Mooie versiering voor op je salade.

Een relatie
moet groeien!
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
wenst alle tuinleden van de Wassenaarse
Volkstuinders Vereniging veel tuinplezier!
www.zichtadviseurs.nl
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Wilde cichorei:
Heeft twee bijnamen. ‘Wegenwachter’, omdat ze vroeger overal in de bermen
bloeide, en ‘verloofde van de zon’. Dat laatste omdat zij haar bloemblaadjes
opent, zodra de zon schijnt en met haar meedraait. Als het regent of donker
wordt, sluit ze haar bloemen en wacht op betere tijden.

Grote klaproos:
In Groot-Brittannië staat de klaproos symbool voor gesneuvelde soldaten.
Dat komt doordat er kort na een gevecht zoveel klaprozen opbloeiden op het
bloederige slagveld. De zaden ontkiemden, omdat ze op het omgewoelde veld
ineens aan licht werden blootgesteld.

Slangenkruid:
Volgens de lijfarts van de Romeinse keizer Nero hielp de wortel, indien met
wijn gedronken, tegen slangenbeten. Bijen en hommels drinken de nectar
zonder wijn.
Andere wilde bloemen zijn bijvoorbeeld:
karwij, gewone margriet, keizerskaars, gewone rolklaver, knoopkruid,
echte kamille, korenbloem, witte honingklaver en groot kaasjeskruid.
Voor Natuurmonumenten stond heel 2018 in het teken van de insecten. Dit jaar komt zij in actie en zet zij haar
schijnwerpers op de uitbundige en kleurige wilde bloemen. In dat kader is er een speciale ‘Wilde bloementoolkit’,
die gratis is te downloaden via de website www.natuurmonumenten.nl. Met deze ‘toolkit’ kun je ook anderen
opmerkzaam maken op het verdwijnen van wilde bloemen in Nederland.
De redactie

Voor al uw planten, zaden, hekwerken, vijvers,
potterie en tuingereedschappen

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl

19

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Zandvoortstraat 55, 2586 VV Den Haag

Geniet van de voordelen van de zon!
Bespaar Honderden Euro’s met je Dak!

Meer informatie vind u op onze website www.bespaarmetjedak.nl

Hoge energierekening? Bespaar €700 per jaar!

Bel voor gratis advies met 085-0606207
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