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Van de redactie
Natuurlijk komen wij er niet onderuit om ook in De Pergola de coronacrisis ter
sprake te brengen. Dit ‘is waar de hele wereld nu om draait, of liever gezegd: de
wereld draait niet’, zoals voorzitter Paul Vermeer schrijft. Gelukkig heeft onze
regering ervoor gekozen niet compleet ‘lockdown’ te gaan en daardoor blijft het voor
ons tuinders mogelijk onze tuinen te bezoeken, zij het onder restricties.
Op de Reijerlaan vielen onlangs twee markante persoonlijkheden weg, waarvan één
door het coronavirus. Van beiden vindt u een in memoriam in dit nummer.
Heeft u in het begin van de crisis, net als velen met u, ook toiletpapier gehamsterd
en komt u nu om in de lege hulzen, dan kunt u deze ‘groen’ gebruiken. Hoe? Lees maar.
De WVV organiseerde in februari jl. voor het eerst een snoeiworkshop. In deze Pergola blikken wij daar op terug.
Wij vonden het weer tijd voor een wedstrijd. Dit jaar is namelijk door de ‘Fleuroselect Home Garden Association’
(een organisatie die het tuinieren promoot) uitgeroepen tot ‘Jaar van de Komkommer’. Na de succesvolle hoogste
zonnebloem in 2015 en de grootste pompoen in 2016 vragen wij u nu de langste komkommer in 2020 te telen.
Doet u mee?
Gelukkig gaat de natuur ondanks de coronacrisis haar normale gang. De bloembollen op de voorplaat hebben
alweer hun langste tijd gehad en sinds enige tijd kennen wij weer het lentegevoel. Voor Henk van der Kwaak
begint dat gevoel echter al op het moment dat de postbode begin februari een doos vol spullen brengt (zonder
lijmband!). De vensterbank wordt dan leeggemaakt, want de komende twee maanden gaan er potjes staan met
zaden die naar het licht zoeken!
Hopelijk geeft de inhoud van deze Pergola u wat verstrooiing in deze zeer ongewone tijd. Het is te wensen dat er
spoedig een einde komt aan alle genomen maatregelen, maar tot die tijd geldt voor ons allemaal: Houdt vol!
De redactie

Lente op de vensterbank
Het lentegevoel krijg je niet door de dagelijkse onheilstijding van de dames en
heren meteorologen. Storm en regen zijn de meest voorkomende woorden in hun
weerpraatjes. Nee, het is de postbode die je begin februari het gevoel geeft dat de
lente er toch echt aankomt. Hij zorgt ervoor, dat je dat chagrijnige gevoel na alweer
zo’n plens-dag achter je kunt laten. Daar staat hij dan, met een doos vol spullen die je
maanden eerder had besteld: zaden, pootgoed, biologische meststoffen en deze keer
geen lijmband (zie het artikel elders in dit nummer), want je had je lesje geleerd.
Na het openen van de doos volgt de verbazing. Had ik habanero en jalapeno, die
afschuwelijk hete pepers, besteld? Oh ja, mijn buren zijn Antilianen en die voorzie
je al jaren van pepers die bij mij het vuur uit de oren jagen. Ah, de doperwten en de tuinbonen. Even voorkiemen
om het rotten te voorkomen en die gaan dan begin maart de grond in. Gelukkig, de tomatenzaden en die van de
paprika zitten er ook bij.
De planten in de vensterbank moeten even naar een wat minder in het oog springend plekje. De komende twee
maanden gaan er potjes staan, met zaden die naar het licht zoeken. Ongeduld blijkt dan een slechte eigenschap te
zijn. Iedere dag even onder de folie kijken of er al een groen puntje is te zien. En ja, ook ongeduld wordt beloond.
Na een paar weken staan in al die potjes tientallen plantjes te vragen: Wanneer ga je ons nou eens verspenen?
We staan wel erg dicht op elkaar. En dan begint het monnikenwerk. Het schrijven van dit stukje kost nog geen
duizendste deel van de tijd die je besteedt aan dat overplanten van al dat jonge spul. Maar dan heb je ook wat. Een
vier meter lange vensterbank straalt lente uit. Daarop paprika’s, pepers en tomaten die binnenkort in de kas - en in
die van de tuinburen - verder gaan groeien.
Ooit kreeg ik de vraag van iemand die duidelijk alleen in euro’s dacht: “Heb jij weleens uitgerekend wat zo’n
paprika of tomaat van jou in de super zou moeten kosten?” Over het antwoord hoefde ik niet lang na te denken:
“Als jij daar met een paprika in je handen staat, zal je nooit denken dat de lente het begin is van een nieuw jaar!”
Henk van der Kwaak, Ter Weer
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Van de bestuurstafel
CORONA

JKVDDOOLBV.NL

Dat is waar de hele wereld nu om draait, of liever gezegd: de wereld draait niet. Wat gewoon was is nu bijzonder,
of is er helemaal niet. Alle Nederlanders zijn aan huis en haard gebonden.
Hopelijk wordt u privé niet met de directe gevolgen van de ziekte
geconfronteerd. Als dat wel zo is, dan wensen wij u als bestuur alle
sterkte toe die u nodig heeft.
Aan de zorgsector wordt in de media uitgebreid aandacht besteed, daar ga
ik hier niet nader op in.
Ook als WVV hebben wij direct met de invloeden en gevolgen van deze
pandemie te maken. De leden van onze vereniging boffen in zekere
mate. Wij kunnen allen met de nodige voorzorgen en het volgen van de
landelijke maatregelen gewoon naar de tuin. Afstand houden hoeft daarbij
geen probleem te zijn, want we zijn voornamelijk op onze eigen tuin.
Vreemd is het wel om steeds alert te zijn, of je je wel volgens de richtlijnen gedraagt.
Per complex hebben de BC’s hun maatregelen genomen om aan de hygiëne-eisen te voldoen. Algemeen onderhoud
in grote groepen raden wij dan ook af. Individueel kan men natuurlijk wel onderhoud doen. We hopen er daarmee
met zijn allen maar het beste van.
Waar we aan merken dat het een vreemde tijd is, zijn alle afgelastingen van bijeenkomsten buiten en binnen
onze vereniging. Wat dit laatste betreft, hebben we er een aantal moeten schrappen. Er worden voorlopig geen
(bestuurs-)vergaderingen gehouden en er zijn geen taxaties. Daarom is er geen plantjesmarkt op 9 mei, blijft The
Green House tot nader order gesloten en wordt er daar dus geen koffiegedronken of kaartavonden gehouden.
Het is en blijft wel wennen. Het feit dat je steeds over dingen moet blijven nadenken, blijft ongewoon. We maken
er gelukkig allen het beste van. En we mogen ons realiseren dat we boffen ten opzichte van mensen zonder tuin op
een bovenhuis. We moeten vooral waarderen wat we wel hebben en niet te veel denken over wat we niet hebben.
Voor de rest moeten we het maar even afwachten.
Paul Vermeer, voorzitter WVV

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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Verder zonder Bets
Op 24 maart is de ‘Grootmoeder’ van het volkstuincomplex Reijerlaan overleden: Bets de Graaf.
Vele jaren tuinierde ze op een tuintje op het complex, waarvan ze ook nog een
tijd voorzitter was van de beheercommissie. De verslagen uit die tijd werden met
de pen in een sierlijk handschrift geschreven.
Tijdens de complexvergaderingen deinsde ze er niet voor terug, om recht op
de man of vrouw af te zeggen waar het op stond. Als het op je tuin een bende
was, ging je na een opmerking van Bets meestal maar snel aan de gang voor het
nodige herstelwerk. Oud-bestuurders van de WVV zullen haar ongetwijfeld nog
wel herinneren. Bets was een zelfstandige vrouw die voor haar eigen mening en
overtuiging uitkwam, zowel op de tuin als in het leven.
Veel Wassenaarse mensen kennen Bets via hun kinderen op de Herenwegschool;
zij was daar jarenlang de kleuterjuf voor de peuterklas. Een onvergetelijke
gewoonte van Bets was, dat zij bij alle peuters in de klas de snotneuzen schoonveegde met dezelfde mooie, grote
zakdoek. Daar zouden we nu inmiddels behoorlijk virus-nerveus van worden.
Zij woonde sinds 1945 in haar markante huisje aan de Reijerlaan, tegenover het volkstuincomplex. Een soort
portierswoning bijna. Er zijn vele pogingen geweest om haar huisje te kopen,
om er een dure ‘expatwoning’ van te maken. Maar Bets hield stand.
Bets genoot ook enorm van haar prachtige bloementuin, die zelfs meerdere
malen werd opengesteld voor publiek tijdens de open-tuinen-dag. Door het
jaar heen stopten veelvuldig mensen bij haar en vroegen of ze misschien
heel even mochten kijken rond het zo mooie hans-en-grietjehuisje. Je kon er
dan direct een persoonlijke rondleiding krijgen van Bets over allerlei kleine
mospaadjes, langs een prieeltje en overal had ze wel iets toe te lichten. Ze
wees de bijzondere soorten bloemen aan en vertelde meteen ook iets over
de historie en de herkomst. Dat was haar plek.
In het huisje was het, na de jaarlijkse ‘mestdag’, altijd een vrolijke boel. Met een stuk of twintig mensen in haar
keukentje gepropt(!), schonk ze koffie en thee en daar waar nog plek was, stonden de koekjes, taart en hartige
hapjes opgestapeld. Een van de gezelligste momenten van het jaar.
Bets is 91 jaar geworden, een mooie leeftijd. Zij is in rust, zonder lijden, ’s nachts in haar huisje overleden. Haar
familie was daarbij. De middag voor haar overlijden heeft ze, met de rollator, nog een uitgebreide tocht gemaakt
over ‘haar’ complex en met een aantal mensen nog een praatje gemaakt, als was het een afscheidstoernee. Het
tijdperk Bets is voorbij, we gaan weer verder.
Maar we zullen haar nooit vergeten.
Thom ten Veldhuijs en Rian Brak, Reijerlaan

Ad van Garderen overleden
Op 14 april jl. is Ad van Garderen overleden in het ziekenhuis. Hij is 88 jaar geworden.
Hij is slachtoffer geworden van het coronavirus en door de coronacrisis kon zijn familie hem
helaas niet bijstaan in zijn laatste uren. Zijn ziektebed was kort. Het stemt ons tot droefenis.
Ad heeft velen jaren getuinierd op het volkstuincomplex Reijerlaan. Hij was vooral een
‘bloementuinierder’. Zijn grootste passie was, zowel op de volkstuin als thuis, het kweken van
rozen. Zijn bloemen en rozen waren een trekpleister voor liefhebbers. Ondanks dat hij het
niet altijd leuk vond, al die vreemden op de tuin, vertelde hij, na een korte ontdooiperiode,
voluit over wat er groeide en bloeide. En als je wat langer met hem aan de praat bleef, kwam
de geschiedenis. Over Wassenaar en de kerk. Uiteindelijk kon zijn lichaam het zware werk
niet meer aan. Na zijn stoppen met het kweken van zijn rozen, zijn deze verspreid door
Wassenaar en leven daar, te zijner nagedachtenis, voort.
Rian Brak, Reijerlaan
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Terugblik op de snoeiworkshops
Op de zaterdagen 15, 22 en 29 februari zijn er in een drietal sessies met in totaal ± 45 mensen snoeiworkshops
gehouden. Afgaand op het enthousiasme van de deelnemers, kunnen wij deze volgens mij geslaagd noemen. Er
bleek ook veel behoefte aan info betreffende algemene ‘groene’ kwesties en/of problemen. Gestart werd met
theorieles in The Green House en daarna gingen wij naar buiten om dit in de (koude) praktijk te brengen.
De opzet van de workshop was, om tuinders uitleg te geven over het groeien en snoeien van allerlei planten.
We hebben het gehad over het snoeien van vaste en groenblijvende planten, bomen, heesters, rozen, klim- en
mediterrane planten en zelfs groenten, maar vooral diverse soorten fruit en meer. Leidraad daarbij was: Waarom
snoeien en Wanneer en vooral Hoe en Wat en ook Waarmee?
Natuurlijk is het onmogelijk om in een paar uurtjes de kneepjes van het vak te leren, maar met de opgedane
adviezen gaan de deelnemers naar ik hoop in het vervolg met meer zekerheid aan de slag. Ik vond het heel leuk om
mijn kennis te delen en heb daarbij zelfs nog kunnen leren van de cursisten!
Deze snoeiworkshops werden exclusief voor leden van de WVV georganiseerd. Wie weet volgend jaar weer?
René Wigman, complexvoorzitter 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.
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Bericht van de Ruigelaan
Na een zachte winter is het inmiddels april. Als we nog even terugkijken op het jaar 2019, was de sfeer op de
Ruigelaan goed en zo hoort het ook. Er werd bijvoorbeeld samengewerkt bij het zagen en wij zijn blij met Andrew,
Ab en de anderen. Er waren borrels en versnaperingen en tijdens onze laatste gezamenlijke werkdag zie je elkaar
in een heel ander daglicht dan gewoonlijk. Kort daarna echter kwam het trieste bericht van het overlijden van onze
tuinster Gea en daar word je even stil van.
Ik kom nog even terug op de buxusmot die hard toeslaat. Bij Ter Weer en Tennispark ‘De Oude Eik’ is alles weg!
Wijzelf hebben al jaren mooie, grote bollen, dus het zal me toch niet gebeuren…? Ik ben daarom gaan internetten
voor bestrijdingstips en las toen over een harde spuit, dus deden we een motorspuitslang in de sloot en gingen elke
dag met een borstel door de buxus. En wat denk je? Tot mijn blijdschap (en misschien ook van de vele vogels die
bij ons zaten te pikken) hebben wij alles nog en loopt het weer uit!
De kale plekken, ondanks onze bestrijding ontstaan door het natuurlijke mollenleven in de
grond, zaaien we al drie jaar opnieuw in. Het werd echter erger door woelmuizen die een
nest hadden. Het was werkelijk om te huilen en we baalden als een stekker. Alles was weer
kaal en met grote inzet hebben we weer opnieuw ingezaaid. Maar ja, dat is tuinieren!
Wij zitten al vanaf het begin op de Ruigelaan en er was toen helemaal niets. De tuinders
van toen hebben alles opgebouwd. Al die fijne mensen, goede buren, waar ik over kan
vertellen. De gemeente is onze huisbaas + de afdeling groen + het riool, enzovoort. Wij als
beheercommissie, d.w.z. Peter, Leo en ik, zijn ras-Wassenaarders en komen regelmatig bij
elkaar en onze complexvoorzitter vergadert met het Algemeen Bestuur van de WVV. Onlangs was er bijvoorbeeld
gedoe met de middensloot en tuinders die hun tuin niet op orde hadden.
Onze tuinders komen uit de gehele omtrek: Oegstgeest, Voorburg, Voorhout, Katwijk en Scheveningen, zoals
penningmeester Aad Dijkhuizen, die dat al jaren met grote inzet doet. Wij zitten allemaal op die mooie plek en
daar willen wij blijven! Maar hoe doe je dat? Door als bestuur en beheercommissie in beeld te blijven. Wij hadden
alle Wassenaarse partijen uitgenodigd en die kwamen allemaal. Enige jaren geleden, tijdens een vergadering in
Raadhuis de Paauw over de groene buffer, heeft Frans Cuijpers ook ingesproken over het behoud van ons complex.
Inmiddels is er weer een nieuwe wethouder, de heer J. Wassenaar, maar er is nog weinig bekend over de toekomst
van de Ruigelaan. Op de website kunnen alle tuinders lezen wat er mogelijk gaat gebeuren. Want de plek die we nu
hebben, willen wij niet kwijt. We zijn lekker bezig op onze tuinen. We moeten door.
De vraag van de redactie van De Pergola was, hoe wij omgaan met de coronacrisis op het complex. Als wij naar de
tuin gaan, zien wij veel auto’s op de parkeerplaats, dus er zijn mensen. Ik was blij dat Thea van Weel er was met
haar Jan (zij zit op de hoek en maakt, zittend op een kruk, het hele pad schoon, maar jammer genoeg is dat niet
ons pad). Tijdens een praatje op afstand vertelde Thea mij dat, toen zij onlangs 80 jaar werd, haar kinderen en
kleinkinderen bij haar flat haar al het goede hadden toegewenst. In deze periode genieten wij dus op onze plek en
houden met elkaar een praatje op afstand. Warme groet,
Alberta Slootweg, Ruigelaan

Schilderslijst
Wij, d.w.z. Wilma en Maarten Spaans, tuinieren al vele jaren op De Driesprong en hebben veel plezier van onze
tuin. Zeker nu in deze coronaperiode zijn we blij dat we naar ons paradijsje kunnen.
Wij hebben momenteel een oude schilderijlijst geplaatst op onze tuin nr. 70 op De Driesprong. Wie wil, is welkom
(wel op 1.50 m afstand!) en kan op de foto of een selfie maken.
Sowieso zijn de tuinen op de achterzijde van ons complex
zeker een bezoekje waard.
Hierbij twee foto`s van onze naaste buren, links Joop en Lies
van den Berg en rechts Gerard Straver.
Groet,
Maarten en Wilma Spaans
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Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Eetbare bloemen in de moestuin
Dit keer gaan wij niet op de nostalgische toer door te schrijven over een vergeten groente of vrucht, maar willen
wij het hebben over een best wel trendy onderwerp: eetbare bloemen. Steeds vaker komen we deze bijvoorbeeld
in restaurants tegen, met het viooltje als de meest toegepaste. Het blijft zo mooi drijven, fleurt een bordje soep
prachtig op en het voelt fluwelig op de tong. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van bloemen die je
prima kunt eten, maar ook verschillende kruiden en soorten sla.

Eetbare bloemen telen
De teelt van eetbare bloemen wijkt niet af van de normale teelt van het gewas. Wel moet je er rekening mee
houden dat, als je bloemen oogst van bijvoorbeeld een courgette-, kapucijner-, of een tuinboonplant, er vervolgens
iets minder opbrengst zal zijn - elke (vrouwelijke) bloem maakt in principe één courgette, één kapucijnpeul en één
tuinboon. Een aantal voorbeelden van eetbare bloemen is: rucola, bladmosterd, bieslook, prei, ui, Oost-Indische
Kers, doperwt, kapucijner, tuinboon, driekleurig viooltje, goudsbloem, koriander, dille, venkel,
teunisbloem en de dropplant.
Als voorbeeld hier het driekleurig viooltje (foto links). Deze paars-geel-witte bloemetjes blijven
lang terugkomen en kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar worden gezaaid. Je kunt het
driekleurig viooltje in april direct in de vollegrond zaaien, maar je kunt er ook voor kiezen om de
viooltjes in een pot of een bloembak te laten groeien. Bij het zaaien van de viooltjes houd je een
plantafstand aan van 20x20 cm en kies je voor een
standplaats in de zon of halfschaduw.
Een ander voorbeeld is de dropplant (foto rechts).
Deze plant met lange, blauwpaarse bloemkaarsen
geeft bij kneuzing een sterke anijsachtige geur af. Het is een
vlinderplant, die doorgaans bloeit van juli tot september. De dropplant
heeft een zonnige standplaats nodig in je moestuin, waarbij je een
plantafstand aanhoudt van 25x25 cm. De bloemen van de dropplant kun
je na het oogsten verwerken in bijvoorbeeld salades of thee.

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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Bloemen van courgettes
In het eetbare bloemenassortiment vind je ook de courgettes (courgettebloem). Dit is de bloem waar de courgette
uit groeit. Ga je courgette telen, dan kun je dus zowel de courgette als de courgettebloem bewaren en gebruiken.
Een courgetteplant heeft mannelijke en vrouwelijke bloemen. De vrouwelijke bloem is het meest zoet. Het beste is
om de bloem te oogsten voordat de bloem is bevrucht - na bevruchting zal de bloem nog sneller verwelken.
Je herkent de vrouwelijke bloem aan het vruchtbeginsel; de bloem zit dus vast aan een ‘mini-courgette’ (die nog
niet bevrucht is), terwijl de mannelijke bloem op een dunne bloemstengel zit.
Na de oogst zijn de bloemen zeer beperkt houdbaar, snel opeten dus!
De redactie
Bron: De Bolster B.V.

De lijmband
Twee jaar geleden kocht ik die. Hij zou ervoor zorgen dat insecten mijn fruitbomen niet konden inklimmen, om
daar aan hun schadelijke karwei te beginnen. In het najaar haalde ik de kleefbanden van mijn bomen af en zag tot
mijn ontsteltenis, dat ook tientallen larven van lieveheersbeestjes de weg naar de top met de dood hadden moeten
bekopen. Dus ook nuttige diertjes vonden op die banden een vroegtijdig einde.
Al vele jaren bestel ik mijn zaden en andere tuinbenodigdheden bij zaadhandel Van der Wal,
die een groot aantal biologische producten in het assortiment heeft. Bij het invullen van de
bestellijst zag ik tot mijn grote verbazing, dat de lijmband in de prijskrant als biologisch werd
aangemerkt. Hoe kan een product dat nuttige insecten en/of hun larven de dood injaagt dat
keurmerk krijgen? was natuurlijk mijn vraag. Ik nam contact op met de firma. Die verwees mij
naar VELT. Die organisatie zou er geen probleem mee hebben dat die kleefband biologisch
mocht heten. Nou ja! Ik wilde dat VELT weleens aan de tand gaan voelen. Deze Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren bleek in België te zitten.
Heel snel nadat ik mijn verbazing over dat biologische van die moordband had voorgelegd,
kreeg ik antwoord. De band is voornamelijk gericht op het bestrijden van de wintervlinder.
Die doet zijn naam eer aan, want hun larven kruipen in de winter de fruitboom in om daar op
betere tijden te wachten. En daarbij kreeg ik nog iets belangrijks te horen: als je die plakband
wil gebruiken, breng hem dan in oktober aan en haal hem in januari weer weg. Laat hem dus
niet tot de herfst zitten. De larven van het lieveheersbeestje kunnen dan ongestoord op luizenjacht gaan.
Dus mede-volkstuinders, heb je nu van die banden om je bomen zitten… Aan de slag. Weg ermee!
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Wat gebeurt er allemaal aan het begin van de Ruigelaan...?
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, zijn aan het begin van de Ruigelaan twee knotsen van duikers
vernieuwd. Dat wil zeggen, met een veel grotere diameter. Dat heeft natuurlijk met het waterbeheer te maken
van het gebied waarin het complex Ruigelaan ligt. En dan weten we ook dat er door een bedrijf - in opdracht van
het Hoogheemraadschap van Rijnland (in Leiden) - werkzaamheden zijn begonnen, om de waterbeheersing van
het ‘Groene Hart’ op orde te maken om het huizenbouwproject (plusminus 5.000) te kunnen realiseren.
Aan de weginfrastructuur is men al pittig bezig. Nu dus aan de waterinfrastructuur! Denk nu aan onze beruchte
middensloot op het complex die ook deel uitmaakt van
het Watersysteem!
Ik denk dat we binnenkort gaan beleven dat de
Ruigelaan gaat worden verbreed. Dat houdt in dat
ons complex niet weggaat, doch dat er wel een reep
vanaf gaat om de verbrede weg + fietspad te kunnen
aanleggen.
Wat denkt u, lezer(es)?
Frans Cuijpers, Ruigelaan
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Hamsteren!
Onderstaand, tamelijk kritisch geschreven stukje over hamsteren, dat o.i. de coronacrisis weer wat relativeert, is
een gedeelte uit een column van Ronald Lamping uit Het Krantje, een huis-aan-huiskrant in de regio LeidschendamVoorburg. Wij ontvingen dit van Nel van der Hulst van complex De Driesprong, die het op haar beurt weer kreeg
van haar dochter, woonachtig in de regio. Het stukje beschrijft de eerste periode van de coronacrisis, toen er met
name volop toiletrollen werden gehamsterd.
Is het u trouwens bekend dat u de lege huls van een toiletrol ‘groen’ kunt gebruiken bij het voor-zaaien? Mocht
u ook hebben gehamsterd en daarom, net als menige kleuterjuffrouw (zie de column), straks verzuipen in lege
toiletrollen, dan weet u wat u met uw lege hulzen kunt doen (zie onderaan)!

De toiletrol, het nieuwe goud!
‘Wie had kunnen bedenken, dat toiletpapier meerwaarde zou voortbrengen? Nog even en de toiletrol is aftrekbaar
bij de belasting. Wat bezielt de graaiers?
Als je toch wilt hamsteren, sla dan voedsel in. Ik breng een biologische wetmatigheid naar voren in deze ongewisse
tijden. Wetmatigheid? Ja, hamster minder voedsel en enige toiletrollen, want wat er van boven niet in gaat, komt er
van beneden ook niet uit.
Ik vind hamsteren complete waanzin en verbazingwekkend kuddegedrag. Een
voorraadje inslaan voor ouderen, chronisch zieken en lieden die niet zelfstandig
kunnen winkelen, is legaal. Voor de rest is het zielig en heel primitief. Misplaatste
mentaliteit, of we maandenlang opgesloten worden in een donkere, vochtige kelder.
Ik onderschat de uitbraak niet, maar voel geen enkele drang om de schrappen leeg
te plunderen.
Dus zitten hele volksstammen nu thuis met tientallen pakken toiletpapier. Kunnen
ze eindelijk weer rustig slapen. De toiletrol is het nieuwe goud. Menige kleuterjuffrouw dreigt straks te verzuipen in lege toiletrollen. (“Waar is jullie juf?” “Daar
onder die stapel!”)
Toiletrol, van futiel niemendalletje opgewaardeerd tot kostbare zeldzaamheid.
Ook een idee als cadeau voor een verjaardag. Geen flesje wijn, boek of andere prullaria. Die tijd is voorbij. Wil
je scoren bij de jarige, schenk hem dan een gezinspak Edet. Vergeet het felicitatiekaartje niet. De tekst? Ik zou
zeggen: ‘Ze leven lang, ze leven hoog. Veeg met dit cadeau je kont maar droog!’.
Hamsteren, ik vind het zo armetierig en zo beperkt. Natuurlijk, er heerst een vervelende ziekte. Allemaal waar.
Maar het maakt van ons nog geen land in oorlogsgebied met dreigende hongerlente. Hoe ik het dan wil typeren?
Simpel, nuchter. Stront aan de knikker. Meer niet’!
Ronald Lamping, columnist Het Krantje

Groen tuinieren met toiletrollen
Voorzaaien in toiletrollen, een briljant idee! Ze gaan een heel nieuw leven tegemoet! Vul de hulzen met goede
zaaigrond, tik de aarde stevig aan en zet de hulzen tegen elkaar in een plastic bak met dichte bodem. Stop in elke
huls een grote zaadsoort van warmte-vragende gewassen als maïs, stokboon, courgette of zonnebloem.
Zet de bak in de kas of achter een zonnig raam, geef regelmatig water (onderin de bak) en kweek op tot de
plantjes vier echte blaadjes hebben. Begin tijdig met afharden en zet de
plantjes-met-huls-en-al op de plaats van bestemming zodra de worteltjes
aan de onderzijde verschijnen. Doe dit voorzichtig, maar het lukt vast
om elk plantje met intact wortelstelsel en een halve of hele huls over
te poten in een voorbereid bed. Zet ze 2 cm onder het oppervlak en
aard aan met tuingrond. Wurmen en andere levende wezentjes in de
tuinbodem zullen dankbaar zijn voor de half verteerde toiletrol, want
dat is cellulose waarvan ze smullen!
De redactie
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2020: Jaar van de Komkommer
Wie kan de langste telen?
Komkommers zijn bij jong en oud erg geliefd vanwege de frisse smaak, niet alleen heerlijk in salades maar ook
lekker als snack. Het jaar 2020 is daarom door de leden van de ‘Fleuroselect Home Garden Association’ (een
organisatie zonder winstoogmerk die het tuinieren promoot) uitgeroepen tot ‘Jaar van de Komkommer’.
De campagne is bedoeld om het gebruik van komkommers door hobbytuiniers te bevorderen. Aanleiding
voor ons als redactie om weer eens een wedstrijdje te organiseren voor alle leden van de Wassenaarse
Volkstuindersvereniging. Na de succesvolle hoogste zonnebloem in 2015 (gewonnen door Kees de Winter van
De Driesprong) en de grootste pompoen in 2016 (gewonnen door Sjaak Paauwe van Het Kerkehout) nu dus de
langste komkommer in 2020! Doet u mee?

Komkommers kweken
Een komkommer is niet de gemakkelijkste plant om te kweken,
maar wel heel leuk om te proberen. Ze maakt mooie, grote planten
met weelderige bladeren en kleine, gele bloempjes. En als het
goed gaat, kun je er veel van oogsten. Komkommers kunnen
echter geen vorst verdragen. Zaai ze daarom niet te vroeg.

Waar en hoe zaai ik komkommer?
Je zaait komkommer binnenshuis voor op potjes van ca. 10 cm.
Ze kunnen namelijk niet tegen kou, maar ook omdat bijvoorbeeld muizen de zaden erg lekker vinden. Bovendien
kunnen komkommerzaden ook heel slecht tegen natte grond (de zaden kunnen dan makkelijk rotten voor ze
kiemen). De zaden kiemen bij kamertemperatuur binnen 1 tot 2 weken.
Je kunt komkommers buiten telen aan draad of als vlakveldteelt. Zoek buiten wel een warme, beschutte plaats,
zeker bij teelt aan draad! Als per rank 2 tot 3 vruchten gezet zijn, de top uit de rank knijpen. Hierdoor voorkom je
te veel aan vruchten en kan de plant een langere oogst geven. Bij teelt in de kas de ranken van de komkommers
begeleiden en bijtijds de plant toppen i.v.m. de hoogte.

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Wedstrijd
Gezien voorgaande bladzijde, is het dus niet zo eenvoudig een goede komkommer te telen, maar juist daardoor
een uitdaging om aan deze wedstrijd mee te doen. Heeft u nog nooit komkommers geteeld of juist veel ervaring
daarin en wilt u uw persoonlijk record verbeteren, doe dan mee en laat het uiteindelijke resultaat weten d.m.v.
bijvoorbeeld een foto aan de redactie via e-mail: dirkjedee@ziggo.nl of meld het aan uw complexvoorzitter.
De winnaar wordt beloond met een nationale tuinbon.
Nu is het wel zo, dat een komkommer niet altijd recht van lijf en leden is en soms een rare kromming of iets
dergelijks kan ontwikkelen. Teelt u een komkommer die er echt niet uitziet vanwege de vorm, laat het ons dan ook
weten. Wellicht komt u in aanmerking voor een troostprijs. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten en wachten
vol spanning af. In één van de volgende Pergola’s hopen wij u meer te kunnen melden.
Redactie De Pergola

Boekentip
Avontuurlijk tuinieren. Breng leven in je tuin!, Katja Staring en Nienke Plantinga
KNNV Uitgeverij, 2019, 245 pag., prijs € 24,95, ISBN: 9789050116787.

Tuinieren zou geen oorlog tegen de natuur moeten zijn, maar juist een samenwerking. Ga dus niet de slakken
en paardenbloemen te lijf, maar verdelg vastgeroeste ideeën over tuinieren in het eigen hoofd. Het is een van de
boodschappen in het boek Avontuurlijk tuinieren.
De tuin winterklaar maken. Tuincentra adverteren er doodleuk mee, maar wie weet nog dat die term door Van
Kooten en De Bie is verzonnen, dan wel groot is gemaakt? Avontuurlijk tuinieren van publicist Katja Staring en
tuinontwerper Nienke Plantinga wil tuiniers inspireren zulke ideeën los te laten, op grond van de filosofie dat als
onze tuinen vriendelijker worden voor plant en dier, de hoeveelheid natuurgebied in Nederland exponentieel
toeneemt. In Dagblad Trouw gaven de twee auteurs van het boek enige tijd geleden tijdens een interview tien tips in
omdenken, om weer leven in de tuin te brengen:

1. Voer geen oorlog met de natuur
Nienke Plantinga: ‘Veel tuiniers die wij spraken, gaan met een zekere angst hun tuin in. Wat moet ik nu weer
doen? Vandaar al die versteende tuinen, want we denken dat we dan minder werk hebben. Maar ga op een

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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natuurlijke manier tuinieren en je hoeft veel minder
te onderhouden, want de natuur regelt het zelf wel.
Ga niet verbeten elk grassprietje tussen de tegels
wegknippen of overal mos wegkrabben. Tuinieren lijkt
haast een gevecht tegen de natuur.
Natuurlijk voer je wel een soort regie. Tuinieren blijft
in enige mate je wil opleggen aan de natuur. Maar
laat de dingen gewoon eens gebeuren. Accepteer die
hoosbui die een border wegspoelt en spreeuwen die
zaadjes opeten. Laat de controle los en denk eens
vanuit die planten en dieren die spontaan jouw tuin
opzoeken. Ze komen bij jou leven. Via je tuin kun je je
verbonden voelen met een grotere wereld’.

2. Onkruid bestaat niet
Katja Staring: ‘Onkruid? Je hebt alleen planten op
de, vanuit menselijk oogpunt, verkeerde plek. Maar
die planten zijn zo nuttig. Ze dienen als voedsel voor
insecten, voeden de bodem door met hun wortels
mineralen op te halen en zijn snelle bodembedekkers.
Moeten ze weg, dan kun je er compost of gier van
maken’.

6. Co-tuinier met je mol
Staring: ‘Op een mol die je grasveld omwoelt, reageren
tuiniers meestal niet zo best. Ze plaatsen sonische
verschrikkers of mollenklemmen. Het is voor veel mensen nog bruggen te ver, maar onze keuze zou zijn: verwelkom de mol. Dat is ook maar gewoon een dier
dat wil leven en dat toch ergens moet doen. Dat hij
jouw tuin uitkiest, is een compliment. Blijkbaar zijn
er veel wormen te halen. Hoe erg is hier en daar een
molshoop? Als je van je gazonfixatie afstapt, begint het
al mee te vallen. Die omgewoelde aarde is bovendien
geweldige potgrond die je kunt afscheppen en gebruiken. Dan ben je echt aan het co-tuinieren met je mol’.

3. Bodem is de basis
Plantinga: ‘De meeste aandacht gaat altijd uit naar de
planten, maar uiteindelijk is de bodem het belangrijkste
onderdeel van je tuin. Te vaak zie je in tuinen nog kale,
aangeharkte grond met daarin eilandjes van planten.
Een kale bodem is pure armoede. Een gezonde bodem
is als de bodem in een bos: overal bladeren, takjes
en bodembedekkers. Daaronder een humuslaag vol
spinnetjes, aaltjes, pissebedden. Planten wortelen er
goed in, vinden er voeding en er kunnen natuurlijke
kringlopen in plaatsvinden’.

7. Verwelkom insecten
Plantinga: ‘We weten allemaal hoe slecht het gaat
met de insecten. Komen ze in jouw tuin snoepen van
planten, gewassen of fruit, wees er dan blij mee! Een
insectenplaag krijg je alleen maar als de biodiversiteit
in je tuin niet in orde is, want insecten trekken ook
meteen roofinsecten aan. Moet je echt ingrijpen, vang
dan bijvoorbeeld slakken met de hand en laat ze ergens
anders weer vrij. Dan is het net alsof ze hun natuurlijke
vijand zijn tegengekomen. Je mag best af en toe voor
egel spelen. Maar bedenk dat je een avontuurlijke tuin
deelt met andere levende wezens. Het is niet alleen
jouw bezit’.

4. Spit niet
Staring: ‘Spitten of grof schoffelen is funest voor je
bodem. Je vernielt van alles: bodemdiertjes, wortels,
schimmeldraden. Na het spitten komt onkruid eerder
op. Als je bodem erg verdicht is, prik dan wat gaten
met een riek. Nieuwe planten plant je met een
handschepje’.

5. Het gazon is een grasland
Plantinga: ‘Een gazon vraagt van alle planten de meeste
verzorging. Kies je voor een avontuurlijke grasmat, dan
heb je veel minder werk. Niet meer bemesten, wieden
of verticuteren. Je krijgt paardenbloemen, madeliefjes,
mossen, meerdere grassoorten, en daar komen weer
insecten en andere dieren op af. Een grasmat waar veel
leven in zit, is ook nog eens sterker, veerkrachtiger en
gezonder dan een traditioneel gazon’.

8. Gif is passé
Staring: ‘Wat het gebruik van bestrijdingsmiddelen
betreft, kunnen we kort zijn: gif kan niet meer. De
huidige biodiversiteitscrisis komt voor een groot deel
door kwistig gebruik van pesticiden.
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Gif sloopt het hele ecosysteem in je tuin. En alles wat je in dat systeem stopt, krijg je als tuinier ook weer terug.
Gewoon niet meer doen’.

9. Rommel is goed
Plantinga: ‘Het is er diep bij ons ingestampt, dat een tuin netjes moet zijn. Nog steeds worden mensen weggestuurd
van volkstuincomplexen, omdat ze niet netjes tuinieren. Blaadjes bij elkaar harken en weggooien, is vanuit het
oogpunt van de natuur echt kolder. Dat doen we alleen maar voor de buren. Maar die bladeren, plantenresten,
verwelkte bloemen en dood hout worden gegeten door insecten, rupsen overwinteren erin en vogels zoeken er
naar voedsel. Laat je tuin gerust verrommelen’.

10. Het hele jaar is tuinseizoen
Staring: ‘Een tuin is niet alleen in de zomer leuk. Ook in de winter is er in de tuin van alles te zien. Kijk eens naar
de silhouetten van de planten, ervaar hoe alles in rust is. Of ga de eerste knoppen zoeken, die vind je al in januari.
Als je bio-divers plant, kun je elke maand van het jaar bloemen in je tuin hebben. Het is geweldig om de laatste
insecten van de zomer rond een in oktober bloeiende klimop te zien zwermen’.
Bron: Dagblad Trouw

De grelinette of woelvork
In het licht van voorgaande boekentip het volgende artikel over de grelinette of woelvork.
Al jaren woedt er een discussie tussen voor- en tegenstanders van spitten. Zeker op kleigrond zweren de
voorstanders bij jaarlijks spitten in het najaar, omdat de klei dan in de winter door de vorst opengebroken wordt.
Dat is inderdaad effectief. Als bezwaar tegen spitten geven tegenstanders aan, dat dit het bodemleven en daarmee
de structuur van de grond verstoort. Een goed alternatief voor spitten is het omwoelen van de grond met een
spitvork. Door te woelen, laat je de bodem in zijn natuurlijke gelaagdheid. Dit woelen kan in het voorjaar vlak voor
het planten of zaaien worden gedaan. Na enige jaren zal de structuur van de grond aanzienlijk zijn verbeterd door
deze manier van werken. Het werken met de spitvork is echter behoorlijk zwaar en arbeidsintensief. Al in de jaren
dertig van de vorige eeuw heeft de Fransman Grelin hier iets op gevonden. Hij ontwierp een vork met meer tanden
en een dubbele steel en gaf het zijn eigen naam mee: de grelinette. Dankzij de genoemde aanpassingen gaat het
woelen met de grelinette of woelvork een stuk sneller en gemakkelijker. Bovendien is het ook ergonomischer dan
spitten. Dat valt niet te onderschatten, want je lichaam blijft nog altijd je belangrijkste tuingereedschap.

Test
Een hulpmiddel bij het woelen is dus een goede woelvork. Maar wat is nu een echt goede? In totaal zijn er
ongeveer twintig woelvorken op de markt en jaarlijks komen er nieuwe modellen bij. Om te testen welke nu
de beste is, heeft VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) tussen maart 2019 en januari 2020
negen woelvorken ‘uitgespit’, waarvan de meeste vijf tanden hebben en/of een werkbreedte van 50 cm. Om je
lichaam niet te veel te belasten moet je, behalve de manier waarop je je woelvork gebruikt, ook kijken naar de
woelvork zelf. Eén van de factoren waar je rekening mee moet houden, is het gewicht van de vork. Zo bleek uit de
steekproef, dat vrouwen een lagere en lichtere verkiezen dan mannen. Ook in het algemeen bleek licht (en stevig)
beter te scoren dan zwaar (en stevig).

Verschillen
Alle woelvorken verschillen licht van elkaar. De ene woelvork heeft platte
en de andere ronde tanden. Platte tanden gaan vlotter de grond in en
buigen amper. Tuiniers ervaren platte tanden echter wel als gevaarlijker.
Ook snijden platte tanden in de grond meer dan dat ze grond verplaatsen.
Daarnaast bestaan sommige woelvorken uit gelakt staal en andere weer uit
gegalvaniseerd staal. Meestal wordt voor gegalvaniseerd staal gekozen, omdat
bij gelakt staal de laklaag afslijt. Voorts verschilt het materiaal waaruit de
handvatten zijn gemaakt: hout, metaal of rubber, waarbij elk materiaal zijn nut
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heeft. Hout is warm en vervangbaar, metaal is koud maar wel het stevigst en rubber is warm en vervangbaar, maar
heeft dan weer meer last van slijtage. Ook is er bij de ene woelvork een voetsteun en bij de andere niet. De vorken
met voetsteun zijn gemakkelijker in gebruik.

Winnaars
Elke woelvork bestaat dus uit verschillende materialen en is op een andere manier opgebouwd. Vier woelvorken
werden telkens door één groep het beste bevonden: de Ducoterre, de Roger Haeck, de Pypere-Ergo woelvork en
de Wit Grelinette. Maar de absolute topper is de Cecotec Guérilu (vijf ronde tanden, gegalvaniseerd staal, licht
en handig, vlotte hefboomwerking). In maar liefst drie groepen werd deze uitgeroepen tot de nummer één, een
echte aanrader dus. De aanschaf van een woelvork is echter niet goedkoop (€ 117,- voor de Cecotec Guérilu), maar
eigenlijk is het niet nodig dat iedereen een eigen woelvork heeft. Een woelvork is duurzaam tuingereedschap én
een mooi cadeau. Bovendien heb je de woelvork maar één keer per jaar nodig en met de jaren steeds minder. Leen
dus eens een woelvork aan of van een bevriende tuinier. Of koop een woelvork voor een groep tuiniers.
Bron: AVVN en VELT (kijk voor de complete woelvorktest met verkooppunten op www.velt.be).

Henk Engels terug op complex Ter Weer
Op zaterdag 18 april jl. heeft een aantal tuinders, op minimaal de voorgeschreven afstand van elkaar, flink wat
algemeen onderhoud gepleegd. Een van die tuinders was Henk Engels, geen onbekende op Ter Weer. Hij had van
begin 2000 tot 2006 een tuin en was zelfs een jaar voorzitter van het complex. Om gezondheidsredenen moest
hij helaas afhaken maar zie: het goede nieuws is dat hij terug is en samen met zijn dochter weer geniet van het
tuinieren! En, zoals hij zelf zegt, ook geniet van de
gezelligheid.
Nu is ook zijn rentree vermeldenswaard, omdat hij op
die bewuste algemene onderhoudsochtend die heeft
ingewijd met EEN SPONTANE PLONS IN DE SLOOT!
Niet gepland natuurlijk, maar des temeer:
welkom terug, Henk…!
Marga Akkerman-Brouwers, Ter Weer

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

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