De Pergola
Wassenaarse Volkstuinders Vereniging		

Herfst 2020

Jaargang 24, nr. 4

Bestuur WVV
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Paul Vermeer, tel. 06 - 53 36 34 21,		
vermeergroep@gmail.com
Vice-voorzitter: vacant				vice.vzt.wvv@gmail.com
Secretaris:
Arie van Duijn, tel. 06 - 51 59 85 96,
Jan Tooropstraat 4B, 2225 XT Katwijk
secretaris.wvv@gmail.com
Tweede secretaris:
Aad van der Deijl, tel. 06 - 24 81 67 67
avddeijl@casema.nl
Penningmeester:
Aad Dijkhuizen, tel. 070 - 350 06 28,		
adijkhuizen@hetnet.nl
Rekeningnummer: NL14 INGB 0001 6730 18
Tweede penningmeester:
Corinne Kulk, tel. 06 - 41 84 31 09		
corinnekulk@gmail.com
Commissaris: vacant

Bouw/Taxatie Commissie			

bouwtaxatiecommissie.wvv@gmail.com
Leden Alg. Bestuur:				Tuinders:
Vacant						De Driesprong, vacant
Arie van Duijn					
Ter Weer, vacant
Paul Vermeer					Ruigelaan, vacant

Complexvoorzitters
De Driesprong, Katwijkseweg 11, 2242 PA Wassenaar:
Vacant
Clubhuis ‘The Green House’, Katwijkseweg 11, Wassenaar
In- en externe contacten, planning en verhuur: vacant
Operationeel beheer: Kees Heemskerk
Ruigelaan, Ruigelaan 3, 2242 NP Wassenaar:
Peter Zoetemelk, tel. 06 - 16 29 48 78,		

ruigelaan.wvv@gmail.com

Ter Weer, Deijlerweg 159, 2241 AE Wassenaar:
Tijdelijk Ada Buijs
Reijerlaan, gelegen aan de Reijerlaan, 2242 JM Wassenaar:
Rian Brak				 		rianbrak@ziggo.nl
Het Kerkehout, Het Kerkehout 82, 2245 XP Wassenaar:
Nard Bellekom, tel. 070 - 517 89 64,			
nard73bell@gmail.com
Website: www.wassenaarsevolkstuindersvereniging.nl

De sluitingsdatum voor de kopij voor De Pergola, 25e jaargang, nr. 1, is

vrijdag 23 januari 2021

Graag volgende kopij mailen naar e-mailadres: dirkjedee@ziggo.nl
2

Van de redactie
Inmiddels is het najaar geworden en komt de winter langzaamaan
in zicht. Voor veel tuinders is het tuinseizoen zo goed als voorbij,
maar is dat echt zo? Steeds vaker wordt gesproken over ‘het vergeten
tuinseizoen’: het najaar- en winterseizoen waarin veel mensen ‘zijn
vergeten’ dat ze gewoon lekker buiten aan de slag kunnen gaan.
Hoe is iedereen zo vergeetachtig geworden? Dat is mede te wijten aan
de grote tuincentra en bouwmarkten, die de focus leggen op het vroege
voorjaar en dan is het een kwestie van tijd dat iedereen gaat denken:
‘De tuin is voor het voorjaar’! Natuurlijk nodigt de lente meer uit om
lekker in de tuin te werken dan een sombere herfstdag. Toch is de
herfst- en winterperiode gewoon de beste, als je je tuin wilt veranderen. De grond is dan immers nog vrij warm
en voldoende vochtig, waardoor de plantenwortels extra gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. De
planten hebben bovendien nog een drietal maanden de tijd om zich voor te bereiden op de winter. Wanneer de
temperaturen in de lente dan weer gaan stijgen en de sapstroom die gestopt was opnieuw op gang komt, zullen
de wortels van de planten die je in het najaar een plekje hebt gegeven onmiddellijk op zoek gaan naar de nodige
voedingselementen. Vandaar dat deze planten vroeger kunnen groeien en bloeien dan de planten die in de koude
bodem van het voorjaar geplant of verplant worden. Mensen die in het najaar in de tuin aan de slag gaan, kunnen
al direct in het vroege voorjaar genieten van een mooie en levendige tuin! En vroeg in het voorjaar bloemen, is ook
weer goed voor de biodiversiteit. Aanplanten in het najaar is dus voorsprong in het voorjaar! Daarom, vergeet dus
‘het vergeten tuinseizoen’ en ga in deze periode gewoon lekker buiten aan de slag!
Normaliter staat in het herfstnummer het gebruikelijke lijstje met te noteren data voor de diverse vergaderingen,
nieuwjaarsreceptie, enzovoort. De ‘tweede coronagolf’, een golf waarvan wij hoopten, zoals voorzitter Paul
Vermeer schrijft, dat die niet zou komen, maar die toch gekomen is, gooit echter roet in het eten, waardoor al
deze activiteiten tot nader orde zijn uitgesteld. Wat voortaan ook in dit nummer ontbreekt, is de advertentie van
Tuincentrum Moerkerk aan de Wassenaarseweg in Katwijk. Na bijna 90 jaar is dit bedrijf gestopt. De hovenierstak
van het bedrijf is nog wel actief.
Op maandag 28 september jl. overleed René Wigman, die vele functies vervulde binnen onze vereniging. Van de
hand van voorzitter Paul Vermeer vindt u een In Memoriam over René.
Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de gemeente Wassenaar voor de invulling Groene Zone WassenaarNoord heeft Volkstuinpark Ruigelaan een toekomstvisie opgesteld, die op maandag 7 september jl. werd
gepresenteerd aan wethouder Kees Wassenaar. Op 21 september organiseerde de gemeente Wassenaar een online
participatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden van de Groene Zone. De inbreng van de Ruigelaan, vermeld in
het verslag van deze bijeenkomst, vindt u eveneens in dit nummer.
Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat ons verenigingsblad De Pergola werd opgericht en daar willen wij aandacht
aan besteden. Daar is wel het een en ander voor nodig (zie hieronder). Kunt u ons daarbij helpen?
Ook in dit nummer het beloofde vervolgartikel over hoe je goed kunt composteren. Hopelijk hebben wij met
bovenstaande uw nieuwsgierigheid gewekt en slaat u het nummer snel open. Veel plezier ermee!
De redactie

Oproep
Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat besloten werd tot het oprichten van een verenigingsblad, De Pergola,
voor de leden van de WVV. Wij, als redactie van de huidige Pergola, willen aan dit heugelijke feit graag
aandacht besteden. Hoe was het toen en hoe is het nu? Daarvoor is nodig te weten, wie aan de wieg van ons
verenigingsblad heeft (hebben) gestaan. Wie nam(en) het initiatief daartoe en hoe zag het blad er in eerste
instantie uit? Graag horen wij van u.
Ook lijkt het ons leuk gedeelten uit de eerste jaargangen van het blad opnieuw te publiceren. Daarvoor zijn
met name de eerste jaargangen van De Pergola nodig. Wie kan ons daaraan helpen? Als u dat bent, neem dan
contact met ons op via e-mailadres dirkjedee@ziggo.nl of telefonisch: 06 - 41 41 16 60. Bij voorbaat onze dank.
De redactie
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Van de bestuurstafel
Beste tuinders,
Het jaar 2020 is niet het tuinderjaar geworden wat wij hadden gehoopt. Dit ondanks de perioden met meer
zon dan gemiddeld en een record aan tropische dagen achter elkaar, waarop we op onze eigen tuin in de hitte
konden recreëren. Er is toch een tweede coronagolf gekomen. Een
golf waarvan we hoopten dat die niet zou komen, maar die toch
gekomen is en die heel serieus is en niet minder gevaarlijk. De
vergelijking tussen de vloedgolf en de tsunami zegt wat dat betreft
boekdelen. Jammer dat bepaalde mensen de genomen maatregelen
niet noodzakelijk vinden en er onvoldoende naar handelen. Zelf heb
ik me zo goed mogelijk aan de regels gehouden, met tot nu toe goed
resultaat.
Er zijn binnen onze vereniging relatief ook veel oudere leden, die
tot de kwetsbare groepen mogen worden gerekend. Ook voor hen
was het goed en extra uitkijken om besmetting te voorkomen.
De ontstane situatie heeft niet alleen consequenties voor het
samenzijn op de complexen, maar ook voor alle andere activiteiten, zoals het niet doorgaan van de boomplantdag,
kaartavonden, feestjes in The Green House, vergaderingen van het DB en de complexen, enzovoort. Het algemeen
onderhoud is op de complexen met grote voorzichtigheid uitgevoerd.
Wij zullen nog meer geduld moeten betrachten en om binnen de richtlijnen en dringende adviezen van de
overheden te blijven, zullen wij tot onze spijt vergaderingen moeten blijven uitstellen. We kunnen daar nog geen
toezeggingen over doen. Daarom geen complexvergaderingen met alle leden per complex, geen AB-vergaderingen
en nog geen datum voor een Algemene Leden Vergadering. Hetzelfde geldt voor de eventuele kerst- en
nieuwjaarsborrel. Laten we hopen dat het in 2021 weer als vanouds wordt.
Het bestuur zal wel zijn voorbereidingen treffen, zoals het afronden van de jaarcijfers en zal u die ook doen
toekomen, maar erover vergaderen is nog niet mogelijk.
Paul Vermeer, voorzitter WVV

In Memoriam René Wigman
Op maandag 28 september 2020 is René Wigman overleden. Als lid van het Algemeen Bestuur van onze vereniging,
complexvoorzitter van De Driesprong en tevens verantwoordelijk voor The Green House nam René een prominente
rol in binnen de WVV. Hij was zeer actief bij allerlei activiteiten. Zo maakte hij deel uit van het team dat de
Boomfeestdag van de gemeente Wassenaar organiseerde en verzorgde hij de externe contacten voor De Driesprong.
Jammer genoeg moest hij om gezondheidsredenen zijn tuin enige tijd geleden opzeggen.
René drukte op een positieve manier zijn stempel op onze vereniging. Wij zullen hem missen als goed bestuurder
en initiator van veel activiteiten.
Als mens herinneren we hem als een betrokken, hulpvaardig en deskundig persoon. Wij danken René voor zijn
enthousiasme, inzet en vriendschap.
Hij deelde met de vereniging zijn grote kennis van planten en
bomen, onder andere door het verzorgen van snoeicursussen
en het helpen van individuele tuinders bij hun technisch
tuinonderhoud van bomen.
Wij verliezen aan René een bevlogen en bekwaam bestuurder,
die zich steeds met volle energie voor onze vereniging heeft
ingezet.
				
Namens het bestuur van de WVV,
				
Paul J. Vermeer, voorzitter
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Stille helpers

JKVDDOOLBV.NL

Wat ben je als volkstuincomplex, als daar niet een paar tuinders zijn
die ongevraagd allerlei klussen opknappen? Natuurlijk zijn er de
gemeenschappelijke werkdagen en daarop wordt heel veel gedaan. Na zo’n
werkochtend ligt het complex er voor het oog weer spic en span bij. De tuin
voor de bijenstal ziet eruit als om door een ringetje te halen (zie het artikel
elders in dit nummer). Heggen zijn weer op hoogte gebracht.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar tijdens het koffierondje worden er toch
dingen genoemd waar je eigenlijk op zo’n werkochtend niet aan toekomt.
Het toiletgebouw zou weleens een opknapbeurt kunnen gebruiken,
bijvoorbeeld. En het bord met ‘Ter Weer’ erop heeft dringend een lik verf
nodig. En dan blijkt dat er een paar tuinders zijn, bij wie de vingers jeuken
om die klussen te gaan klaren. Frans van der Mark gaat met de verfkwast
aan de slag en na dagen - verdeeld over een paar weken - schuren,
grondverven en aflakken ziet het toiletgebouwtje eruit alsof het gisteren is neergezet.
Maar Wim Rodenburg is het daar absoluut niet mee eens. Zijn uilenborden waren nog niet aangebracht. Pas toen
dat was gebeurd, mocht het toiletgebouw de kwalificatie ‘als nieuw’ meekrijgen.
Maar ook Nicole Hofman zat niet stil. Dat ‘Ter Weer-bord’ is toch het visitekaartje van je complex, vond zij. Het
bord werd losgemaakt en met engelengeduld - ze was er tientallen uren mee in de weer - kreeg het zijn frisse
kleuren terug. Wie nu ‘Ter Weer’ opkomt, kan het niet ontgaan: dat bord is inderdaad weer een visitekaartje.
Ook Martin Altorf mag in dit rijtje noeste werkers niet vergeten worden.
Regelmatig zie je hem met de schoffel aan de slag. Op het parkeerterrein, maar,
wat minder in beeld, ook achter de heg op dat terrein. Menig zweetdruppeltje
is daar gevloeid om onder andere die vervloekte heermoes weg te krijgen. En
na weken bleek dat dat verspilde energie was geweest. Martin is erin geslaagd
om die strook langs de slootkant helemaal op te fleuren. Nee, mijn naam hoeft niet in De Pergola, zullen Frans,
Martin, Nicole en Wim zeggen. Maar daar denk ik anders over. Ook stille helpers mogen weleens in het zonnetje
gezet worden. Jullie vier, bedankt namens alle Ter Weerders.			
Henk van der Kwaak, Ter Weer

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

5

Toekomstvisie Volkstuinpark Ruigelaan
Participatiebijeenkomst Groene Zone Wassenaar

Op maandag 7 september jl. heeft een delegatie van het
Dagelijks Bestuur van de Wassenaarse Volkstuinders
Vereniging zijn toekomstvisie en plan voor Volkstuinpark Ruigelaan gepresenteerd aan wethouder Kees
Wassenaar. De wethouder en de aanwezige heren
Lansbergen en Kaashoek juichten dit initiatief van
harte toe. Deze toekomstvisie is tot stand gekomen
met de AVVN, het bestuur van de WVV en een
landschapsarchitect die ook op dit tuinpark tuiniert.
Vanwege zijn verblijf in het buitenland leverde hij
digitaal zijn bijdrage aan dit gesprek.
De opgestelde toekomstvisie sluit aan bij de ontwikkelingen van de gemeente Wassenaar voor de invulling
Groene Zone Wassenaar-Noord.
Al met al was het een goed en constructief gesprek, dat
in de toekomst een vervolg gaat krijgen.
Arie van Duijn, secretaris WVV

Op 21 september organiseerde de gemeente
Wassenaar vanwege de coronamaatregelen een online
participatiebijeenkomst voor bewoners, ondernemers,
omwonenden en andere geïnteresseerden en
belangengroepen van de Groene Zone, het gebied
tussen Katwijk en Wassenaar. Men kon via Whatsapp
vragen stellen en reacties geven. Het verslag van de
gemeente Wassenaar van deze participatiebijeenkomst
Groene Zone Wassenaar (zie www.wassenaar.nl
/groenezone) meldt onderstaande inbreng van
Volkstuinpark Ruigelaan:
• ‘Vanuit het Volkstuinpark wordt voorgesteld om
• het Volkstuinpark, Hotel Wassenaar en de woon• wagenlocatie te beschouwen als clusters in de ruimte
• en deze dus afzonderlijk in te passen, in plaats van als
• een aaneengesloten gebied te zien’.
• ‘De gemeente zal dit bespreken met de ecologen,
• want daar lijkt een aaneengesloten gebied favoriet
• vanwege de vleermuizenroute’.
• ‘Het Volkstuinpark vraagt zich verder af, of de
• gemeente ook een rol voor het Volkstuinpark ziet bij
• de extensieve recreatie in de Groene Zone’.
• ‘Volgens de wethouder zou de gemeente de strook
• tussen tankgracht en Volkstuinpark inderdaad willen
• versterken qua ecologie, recreatieve en educatie. Dat
• betekent inderdaad een meer publieke functie

Op de foto overhandigt
penningmeester
Aad Dijkhuizen
de ‘Toekomstvisie
Volkstuinpark Ruigelaan
in zijn omgeving’ aan
wethouder Kees
Wassenaar.

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.
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• voor het Volkstuinpark, wat je daarmee dus breder
• toegankelijk en aantrekkelijk maakt voor anderen dan
• alleen de volkstuinders. Daar zijn goede voorbeelden
• van uit andere plaatsen, die zal de gemeente te zijner
• tijd ook laten zien. Arjan Kaashoek vult aan dat het
• Volkstuinpark zelf met een plan kwam in het gesprek.
• Een goed voorbeeld van hoe gesprekspartners ook
• zelf met ideeën en suggesties komen hoe hun gebied
• of functie ingepast kan worden in de Groene Zone’.

• ‘Verder vraagt Volkstuinpark zich af, wie de • •
• recreatieve en landschappelijke aanpassingen aan het
• Volkstuinpark gaat betalen’?
• ‘Volgens de wethouder kan de Provincie wellicht
• bijdragen, omdat er een relatie is met de ecologische
• zone. Hij verwacht dat ook de gemeente Wassenaar
• zelf een bijdrage zal moeten leveren’.
De redactie

Reintje de Vos
In het lentenummer van dit jaar vermeldden Wilma en Maarten Spaans, dat zij op hun
tuin nr. 70 op De Driesprong een oude schilderijlijst hadden geplaatst. Iedereen die dat
wilde, was welkom (uiteraard wel op 1.50 m afstand) om een foto of selfie te maken in
de lijst. Momenteel is, als je
door de lijst kijkt, deze mooie
Japanse esdoorn te zien!
De familie Spaans kreeg op 21
september ook bezoek van
Reintje de Vos, een inmiddels
veel geziene gast op De Driesprong! Buurman Cor Visser
legde Reintje op de camera vast.
De redactie

Gebruik van een compostvat
Heleboel tuinders zijn in het bezit van een compostvat, maar staat dit vat ook op de juiste fundering en plek voor
een goed resultaat? En hoe verkrijg je bij het composteren het beste resultaat? Door volgens Velt het MANGOprincipe toe te passen!

De juiste plaats
Een compostvat is het meest geschikt voor tuinen tot 250 m² en staat het beste in de zon. Zoek een plaats in
jouw tuin waar het vat op een onverharde bodem kan staan en van enkele uren zonlicht kan genieten; liefst de
morgenzon om de opwarming te stimuleren, zeker in koude periodes. Daardoor kan het binnenin opwarmen, wat
het composteringsproces ten goede komt. Compostvaten hebben bovendien een deksel, waardoor ze minder snel
uitdrogen.

Fundering
De bodem van een compostvat bestaat uit een geperforeerde plaat. Deze plaats je het beste op enkele losse
trottoirstenen, zodat het vat niet in de bodem kan zakken. Plaats enkele betontegels (5 tot 9) als stabiele basis,
leg er zeker een in het midden opdat de bodemplaat niet
doorzakt en breekt, want een vol vat kan al snel 100 kg
wegen. Laat enkele centimeters opening tussen de stenen
om een goede verluchting en drainage te garanderen. Leg
de bodemplaat op deze fundering en zet de romp vast in de
gleuf. Zorg dat de luchtgaten in de bodem vrij zijn, zeker
als je een bestaand vat gebruikt.
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Verluchten
Verlucht je vat minstens een keer per week. Het meest gemakkelijk gaat dat met een
beluchtingsstok, waarmee je luchtkanalen in het materiaal draait. Steek hem zo diep
mogelijk in het materiaal op verschillende plaatsen, draai hem een kwartslag en trek hem
eruit. Hierdoor vermeng je het groene en bruine materiaal en krijg je een schouweffect
dat nodig is om de compostering op gang te houden. Laat je stok niet achter in het vat,
want de lasnaden van de punt zullen lossen door het inwerken van compost.
									De redactie

			

Composteren: hoe doe je dat?

Veel composthopen of -bakken produceren vliegen, mieren of stank, maar geen compost. Dit omdat ze enkel maar wat
bij elkaar gegooid afval bevatten. Is composteren dan zo moeilijk? Nee, zolang je maar
het MANGO-principe toepast: Mengen, Afdekken, Natmaken, een Grote hoop maken, Omzetten.

Stap 1: Meng bruin en groen materiaal
Bruin (koolstofrijk en luchtig) materiaal: 		Groen (stikstofrijk en vochtig) materiaal:
Dorre bladeren en takjes					Grasmaaisel
Stro							Mest
Zaagsel (enkel van natuurlijk hout)			
Vers tuin- en keukenafval
Houtsnippers
Het groene materiaal in je composthoop levert vooral voedingsstoffen, het bruine materiaal structuur. Belangrijk is
dat je pure lagen groen of bruin materiaal vermijdt: gooi ze daarom met een riek door mekaar. Let bovendien op dat
het afval niet te grof is, anders duurt het te lang voor het afbreekt. Takken moet je dus in kleinere stukken knippen
of hakselen. Veel materialen horen tussen bruin en groen materiaal in, omdat ze van alles wat bevatten. Denk
bijvoorbeeld aan stalmest of vers gesnipperde takken. Deze materialen zijn ideaal voor je composthoop, maar meng ze
voor de zekerheid ook met andere soorten afval. Zorg er dus voor, dat je een hele verscheidenheid aan materialen hebt
en dat je die goed mengt. Hoe beter je mengt, hoe beter de start van je composteerproces.

Om aan te denken…
Gekookte etensresten, hout-as, aarde, behandelde aardappel- en citrusvruchtschillen horen niet thuis op je composthoop. Kalk voeg je niet meer toe. Ooit werd dit aangeraden, maar het is aangewezen dat je daardoor veel stikstof
verliest. Lava- en basaltmeel mag je met een paar handenvol per m³ toevoegen. Bentoniet ook als je zandgrond hebt. De
toevoeging van een of meer van deze producten is heel gunstig voor de compostwormen en het kleihumuscomplex.

Stap 2: Afdekken
Een klassieke bak met gaas of met grote spleten in de wanden (en zonder bedekking bovenop) droogt veel te hard uit
en koelt veel te snel af om de thermofiele bacteriën en alle andere compostwezentjes goed te laten werken. Geef je
composthoop wanden en een dak om het vocht en de warmte binnen te houden (bijvoorbeeld met jutezakken, een oud
tapijt, wat plastic zeil…). Je composthoop zal hierdoor niet verstikken, zolang je materiaal binnenin luchtig genoeg is.

Stap 3: Natmaken
Knijp een handvol gemengd compostmateriaal uit (met je handen dus). Als er enkele druppels uit lopen, dan is het
vochtig genoeg. Anders voeg je er nog wat water aan toe.
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Stap 4: Een grote hoop maken
Een grote hoop werkt beter dan een kleine, want de warmte- en vochtverliezen zijn beperkter. Een m³ composteert
beter en sneller dan een paar emmers afval.

Stap 5: Omzetten
Na een maand (of iets langer) zet je de hele hoop om. Schep alles helemaal door elkaar met de riek en zorg dat wat
eerst aan de buitenkant zat nu binnenin de hoop komt.
Bron: Velt

Wilde bertram
Op een ochtend werd ik tijdens een wandeling in De Horsten staande gehouden
door een heer die zich voorstelde als ‘wilde Bertram’. Bertram, met een tweedjasje
en vlinderdas, was nogal opgewonden, dus ik vond de toevoeging ‘wilde’ enigszins
verontrustend. Maar de opwinding werd snel verklaard, want de naam ‘wilde
bertram’ behoorde toe aan een bloempje dat hij in de berm had ontdekt. De
opwinding die zich van hem had meester gemaakt, is te vergelijken met die van een
vogelaar die een goudhaantje ontdekt. Ik had nooit eerder van een wilde bertram als
plantennaam gehoord, maar dat geldt voor veel meer namen van planten, zoals deze
uit het gedicht van Jan Kal, een Amsterdamse dichter:

droogbloeier, muurbloem, prikneus, franjezwam,
en witte onschuld, nimfkruid en scharlei,
brandende liefde, wilde cichorei,
bruidsluier, levensboom en hanenkam

donsnachtschade en rimpelzaadwolfsmelk,
de zwarte vlekziekte en moederkoorn,
ooievaarsbek en basterdwederik
smak, kleinbloemdrakekop en dubbelkelk,
endbloem, de twijfelachtige andoorn,
de vreemde ereprijs, de bolderik

venushaar, gulden roede en karwij,
de brave hendrik en de tripmadam,
de springkomkommer en de borstelvlam,
vergeten blaasjeskruid en akelei

Gerard de Vries, Reijerlaan

Blauw
’k Weet niet of het je wel eens is opgevallen: blauw is een kleur die op je tuin niet veel voorkomt. Rood, groen en geel
zijn met voorsprong de grootste blikvangers. Ooit een boom of struik gezien die blauwe herfstbladeren krijgt?
Natuurlijk mogen we blauw niet helemaal wegcijferen. In het voorjaar zie je de blauwe druifjes. In het najaar de
blauwe druiven aan je wijnstok. En dan natuurlijk die tuinders die het liefst in een blauwe
spijkerbroek op de tuin rondstruinen. Maar al dat blauw is in mijn ogen toch een beetje
flets. Dus als er iets fel blauws in je blikveld verschijnt, ben je wel even verrast. Dat
overkwam mij afgelopen zomer.
Meestal zie je een ijsvogel als een blauwe schicht, zijn bijnaam, in een flits voorbijschieten.
Alleen al door de snelheid waarmee hij langskomt, weet je dat je een ijsvogel zag. Maar
dus deze zomer. Ik stond bij één van mijn composthopen de temperatuur te controleren.
Nee, niet die van mezelf, maar van de compost. Plotseling zag ik vanuit mijn ooghoek, op
nog geen drie meter afstand, iets opvallend blauws neerstrijken. Een ijsvogel! Het duurde
een paar seconden voor hij doorhad dat hij op zijn takje niet onbespied kon vissen en
verdween dus ijlings.
Deze ervaring leerde mij voor de zoveelste keer, dat ik er tientallen jaren geleden niet verkeerd aan deed om tuinieren
als hobby te kiezen. Met die keuze heb ik zeker geen blauwtje gelopen!
Henk van der Kwaak, Ter Weer
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Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Kleine pimpernel (Sanguisorba Minor)
Pimpernel lijken wij als nuttig kruid in onze tuinen te zijn vergeten. De plant stond vroeger in vele kruidentuinen
en komt regelmatig voor in oude kookboeken. Tegenwoordig wordt het kruid bijna nooit meer gebruikt en
dat is echt jammer. De plant komt in twee varianten voor in Nederland (maar niet overal): de grote en kleine
pimpernel. Pimpernel is een bijenplant, dus om die reden is het al goed om die in je tuin te planten. Omdat voor
keukengebruik de kleine pimpernel het meest geschikt is, hebben wij hier voor deze variant gekozen.

Kleine pimpernel
Kleine pimpernel is van oorsprong inheems en hoort tot
de familie van de rozen (Rosaceae). Ze komt al heel lang in
Nederland voor. Uit opgravingen in duingebieden zijn pollen van
kleine pimpernel teruggevonden, die dateren van ongeveer
800 v.Chr.
Kleine pimpernel wordt ook wel ‘sorbenkruid’ of ‘bloedkruid’
genoemd. Het is een relatief kleine, sierlijke en gemakkelijke
plant, geschikt voor de siertuin en de kruidentuin, op drogere
grond, in zon tot lichte schaduw. Het is een vaste (overblijvende)
soort die 15-60 cm hoog kan worden. De geveerde blaadjes van
de plant zijn aan de bovenkant blauw- tot grijsgroen, aan de
onderkant meer roodachtig. De opvallende bloeiwijze bestaat uit
samengestelde bloempjes die een bolvormig hoofdje vormen met
veel meeldraden. Ze zijn groenachtig-rozerood tot enigszins paars
gekleurd. De bloeitijd is van mei tot augustus, soms doorlopend
tot in september. Wilde bijen (waaronder zandbijen) en
hommels komen op het witachtige stuifmeel af. Kleine pimpernel
is een waardplant voor diverse vlindersoorten, waaronder
aardbeivlinder en kalkgraslanddikkopje.

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Gebruik
Kleine pimpernel is veel geschikter dan grote pimpernel om in de keuken te verwerken en werd dan ook altijd als
keukenkruid in kloostertuinen geplant. Grote pimpernel werd veel meer als artsenijplant gebruikt. De vaste plant
blijft het hele jaar groen, dus men kan er als het niet vriest het hele jaar bladeren vanaf halen en verwerken.
Zowel het blad als de bloem van kleine pimpernel zijn eetbaar. Het blad heeft een zoetige, nootachtige en zachte
komkommersmaak en wordt rauw in salades gebruikt. Ook wordt het toegevoegd aan vele traditionele sauzen,
soepen en stoofgerechten. In ‘paling in het groen’, maar ook in traditionele ravigotesaus hoort pimpernel. Van de
bladeren is tevens een kruidenthee te zetten.
Hieronder volgt een recept voor romige pimpernelmayonaise.

Romige pimpernelmayonaise
Benodigdheden:
één eigeel
100 cc mooie olie
twee eetlepels azijn of citroensap
peper en zout
twee eetlepels fijngehakte pimpernelblaadjes
eventueel 3 eetlepels zure room
Werkwijze:
• Klop de azijn of het citroensap los met wat zout en peper. Klop er dan het eigeel door en klop het eigeel even
• door, zodat het een soort crème wordt.
• Voeg nu druppel voor druppel de olie erbij, terwijl je blijft kloppen. Er vormt zich door het kloppen, als alle olie
• opgenomen is, een vrij dikke mayonaise.
• Meng dan de fijngehakte pimpernelblaadjes erdoor en voor een extra romig effect en een zachtere smaak
• de lepels zure room.
• Laat de saus even koel doortrekken, voordat je het bijvoorbeeld bij gerookte vis gebruikt. Maar ook bij rauwe
• groente (bleekselderij, radijs, worteltjes), gekookte eieren, gekookte vis of vlees en in een salade smaakt deze
• mayonaise erg lekker.
De redactie

Stormschade op de Ruigelaan
Een vierstammige wilg op de Ruigelaan overleefde de zomerstorm van eind september jl. helaas niet. Drie
stammen vielen over de sloot, op het weiland van de boer. Gelukkig werden het huisje en de dieren in het weiland
niet getroffen. Zaterdagochtend 10 oktober 2020 waren de weergoden enkele sterke mannen van het tuinpark
goedgezind. Met twee kettingzagen, takkenknipper en een lier werd de pittige klus in tweeëneenhalf uur geklaard.
Een ‘corona-bakje koffie’ tussendoor ging er daarom goed in. Een kwartier na het klaren van de klus grepen de
weergoden hun kans en gingen de hemelsluizen open! Met een dankbaar gevoel voor het mooie weer en een
geslaagde ochtend teamwork werd zo ook de boer weer blij gemaakt.
Silvia Dubbelaar, Ruigelaan
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Volkstuinpark Ter Weer anno najaar 2020
We zijn aan het einde van het tuinseizoen. Toch, zoals tuinexpert Romke van de Kaa zegt: ‘Dit is een hele goede
tijd om struiken en bomen te verplanten, de aarde is nog warm, in deze periode krijgen ze voldoende water en de
planten hebben de hele winter de tijd om op hun nieuwe plek te wennen’. En, prettige bijkomstigheid, het is nog
niet te koud voor ons tuinders om buiten te werken! (Zie ook
Van de redactie in dit nummer.)
Ook is er nog genoeg moois om van te genieten. Een
kleurenpalet aan najaarsbloemen en… heerlijke groenten als
spruitjes, boerenkool en prei staan te pronken en kunnen
geoogst worden.
Dit geldt natuurlijk voor alle complexen van onze vereniging
maar… ‘wij van Ter Weer’ hebben nog iets opmerkelijks te
melden. Let eens op de borders links en rechts bij het betreden
van ons complex. Rechts zie je een traditionele bloemen- en
plantenborder, zorgvuldig onderhouden door Martin Altorf en
zijn groengroep De Tuinkabouters. De vorm van de border en
veel kleur in ieder seizoen zijn belangrijk. Een lust voor het oog.
De border links noemen wij de bijentuin. De planten en struiken die daar
groeien, mogen daar staan om de diversiteit van planten en insecten te
bevorderen. Ada Buijs stuurt een groepje aan voor de verzorging van dit
geheel. Want ook een ‘natuurlijke’ tuin vraagt onderhoud. Het geeft een
interessante aanblik, deze totaal verschillende borders.
Deze aanpak op Ter Weer benadrukt ook dat mensen een heel
verschillende opvatting kunnen hebben over tuinieren. Beide manieren
van tuinieren vragen inzicht, verstand van zaken, tijd en energie.
Bijzondere borders in volkstuin Ter Weer: de moeite waard om eens bij
stil te staan.
Marga Akkerman-Brouwers, Ter Weer

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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Maak je tuingereedschap winterklaar
Met de winter in aantocht mag je tuingereedschap even rusten… maar niet roesten! Wil je komend voorjaar meteen
met een schone lei (en schoon gereedschap) beginnen? Volg deze onderhoudstips en vind al je tuintools na de
winter in topconditie terug.

Een grondige reiniging van je grondgereedschap
Plantschepjes, schoffels, graafvorken… de kans is groot dat er nog wat grond aan
vastplakt. Borstel ze af met een harde borstel of draadborstel. Roestplekje gespot?
Schuur het op met fijn staalwol. Is het vuil te hardnekkig? Leg je gereedschap dan
even in water voor je het afborstelt. Droog daarna goed af en vet in met olie om
roest en slijtage tegen te gaan.

Een veilige winterslaap voor je tuinslang
Bevroren water beschadigt je tuinslang. Laat ze dus volledig leeglopen, maak de
buitenkant schoon en bewaar ze op een droge plaats. Vergeet ook de koppelstukken niet.

Maak alles leeg
Niet alleen de tuinslang moet volledig leeg zijn voor de winter. Ook in gieters, emmers en kruiwagens laat je geen
water of tuinafval staan. Maak ze schoon en bewaar ze op een plaats waar de regen niet bij kan. Zo blijven ze
perfect in vorm tot het volgend seizoen.

Geef je elektrisch gereedschap een onderhoudsbeurt
Goed elektrisch tuingereedschap is niet goedkoop. Als je dus nog veel jaren plezier wilt beleven aan je
automatische scharen en trimmers, is een zorgvuldig onderhoud cruciaal. Verwijder alle plantenresten van de
snijbladen. Voor de messen van de grasmaaier kun je een houten spatel gebruiken om aangekoekt maaisel te
verwijderen. Messen en bladen invetten of niet? Volg de aanwijzingen van de fabrikant, de onderhoudsvereisten
kunnen variëren.

Slijp je manuele snoeischaar
Heb je een manuele snoeischaar? Dan is dit hét moment om ze te reinigen, slijpen en in te vetten. Gebruik een
natte slijpsteen voor het beste resultaat.

Laat je producten veilig overwinteren
Bestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen moeten droog en vrij van vorst kunnen overwinteren om hun kwaliteit te
behouden. Maak je sproeiflessen leeg, ontkalk ze indien nodig en bewaar al je producten op een plaats waar de
vrieskou niet bij kan komen. (Bron: DCM).

Gemarineerde groenten
Heeft u nog wat groenten over van uw oogst van deze zomer, probeer dan eens een groenteschotel van
gemarineerde groenten. Het recept ontvingen wij van Corinne Kulk van de Reijerlaan.

Ingrediënten (voor 4 personen):
1 (grote) wortel					
1 (kleine) courgette				
3 (kleine) paprika’s (bijv. groen, geel en rood)
2 el pijnboompitten
3-4 el olijfolie
zout en peper
1-2 tl suiker

4 el balsamicoazijn (bijv. witte)
2 takjes peterselie
2 takjes dragon
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Werkwijze:
1. Schil en was de wortel, halveer deze in de lengterichting en snijd hem in stukken. Was de courgette en snijd
1. deze in dikke schijfjes. Halveer de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd ze in stukken.
2. Rooster de pijnboompitten in een grote pan zonder vet en neem ze uit de pan. Verhit de olie in de pan.
1. Bak de wortel, de courgette en de paprika’s eventueel in porties aan in de hete olie. Keer de groenten regelmatig
1. om. Breng op smaak met zout, peper en de suiker.
3. Blus de groenten af met de azijn en 100 ml water. Breng het geheel aan de kook en laat het ca. 5 minuten
1. pruttelen. Laat de groenten in het vocht afkoelen.
4. Was de peterselie en de dragon en hak ze fijn. Meng de kruiden met de pijnboompitten en roer deze door de
1. groenten. Serveer de groenteschotel met een sneetje ciabatta.
Eet smakelijk.

Uitslag komkommerwedstrijd
In het vorige nummer vermeldden wij reeds, dat wij bericht hadden gekregen van een
exemplaar van 53,5-54 cm. Deze komkommer is geteeld door onze penningmeester
Aad Dijkhuizen, die zijn tuin heeft op de Ruigelaan.
Blijkbaar stak dit resultaat met kop en schouders boven alle
andere uit en kon niemand meer dit record evenaren. Aad
heeft dus met vlag en wimpel gewonnen! Ook waren de
komkommers bij de WVV (gelukkig) allemaal tamelijk recht
van lijf en leden, dus een troostprijs zat er niet in.
Helaas liggen door de coronamaatregelen alle gelegenheden
bij de WVV stil, waarbij het mogelijk is de prijs voor de
grootste komkommer uit te reiken.
Als de gelegenheid daar weer is, zullen wij alsnog aan Aad
de bijbehorende prijs uitreiken!
De redactie

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

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

15

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Zandvoortstraat 55, 2586 VV Den Haag

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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