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Van de redactie
Dit nummer lijkt bijna een special over de roodborst te zijn geworden. Het begon ermee toen wij een tijdje geleden
op zoek gingen naar een voorplaat voor dit winternummer. Daarbij stuitten wij op de foto die nu op de voorkant
prijkt. Wij waren namelijk meteen verkocht bij het zien van dit vogeltje, want wie vindt
roodborstjes nou niet schattig? Hun opbollende buikje met de oranjerode borst, waarboven
twee kraaloogjes glimmen, is vertederend. Roodborstjes hippen en scharrelen door de tuin
en als je spit, schoffelt of harkt, komt er algauw zo’n koddig beestje poolshoogte nemen,
alhoewel dit gezellige vogeltje waarschijnlijk meer belangstelling heeft voor de door de tuinier
blootgelegde insecten dan voor de tuinier zelf. Roodborstjes zijn er de hele winter en zingen
ook de hele winter, soms zelfs middenin de winternacht. Ze zingen omdat ze hun jachtgebiedje
(uw tuin) voor zichzelf willen houden. Zij zijn namelijk intolerant jegens soortgenoten, hun
geliefde uitgezonderd. Tot onze verrassing bleek dat wij niet de enigen waren, die ons lieten
inpakken door dit leuke beestje. Maar liefst drie artikelen kwamen er in de loop van de tijd
binnen van tuinders van diverse complexen, waarin de roodborst een rol speelt. De eerste
vindt u al onder dit stukje en de andere twee komt u bij het lezen vanzelf tegen. Maar wij
beginnen dit nummer met de toespraak van onze voorzitter Paul Vermeer op de gezellige en
goedbezochte nieuwjaarsreceptie van de WVV. Tijdens zijn toespraak liet Paul onder andere
weten dat er binnenkort een interne bijeenkomst voor alle tuinders gaat worden georganiseerd.
Op drie zaterdagen in februari en één in maart gaat complexvoorzitter René Wigman ’s middags
een workshop snoeien geven op De Driesprong. Begonnen wordt met theorieles in The Green House, waarna die
in praktijk wordt gebracht op het complex zelf. Aanmelden kan nog, maar wees er snel bij want vol is vol! Het
is de bedoeling dat dit soort interne bijeenkomsten vaker georganiseerd gaat worden. Heeft u dus ideeën voor
andere onderwerpen, meldt deze dan bij de secretaris van het bestuur. Ook wordt op 9 mei op het terras van TGH
weer de jaarlijkse plantjesruilmarkt gehouden. Gaat u binnenkort voor-zaaien en u daarna heeft nog wat plantjes
over, bewaar deze dan voor de markt om onderling te kunnen ruilen. Ook overtollig tuingereedschap is van harte
welkom. Wellicht kunt u daar weer (startende) tuinders blij mee maken. Maar voor nu wensen wij u weer veel
plezier bij het lezen van dit winter(nou ja, winter?)nummer van De Pergola.
De redactie

Wat nou dooie boel!
gezang laten merken dat ze er zijn,
zit de roodborst het hele jaar rond
vrolijk te tierelieren. Hij heeft geen
hormonale stimulans nodig.
Maar niet alleen om zijn hoorbare
levenslust waardeer ik dat vrolijke
vogeltje. Als je staat te spitten,
zit hij vaak, nog net niet binnen
handbereik, naar je te kijken. Met
z’n slimme kraaloogjes zie je hem
denken: Als jij nou een paar meter
achteruitgaat, kan ik die lekkere
worm even te grazen nemen. Sorry
voor de worm, maar die kans gun
ik hem. Grappig dat een roodborst
en een dooie worm je het gevoel
geven, dat een winterdag op de tuin
geen dooie boel hoeft te zijn!
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Als je op een kille winterdag je tuin
oploopt, denk je in eerste instantie:
Wat een dooie boel! Maar als je wat
beter kijkt en luistert, merk je dat
dat beslist niet het geval is.
De meeste vogels zijn naar het
Zuiden vertrokken, maar er zijn er
genoeg hier gebleven. Standvogels
noemen wij ze. Die blijven hun
hele leven in het gebied waar ze
ooit uit het ei kropen. In mijn tuin
zie ik ze bijna dagelijks. Pimpel-,
staart- en koolmezen die peuzelen
aan de doppinda’s. Maar ook
heggenmussen, merels en, niet te
vergeten, roodborstjes.
Die laatste vind ik zonder enige
twijfel mijn favoriet. Waar andere
vogels pas in het voorjaar met hun
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Nieuwjaarstoespraak Paul Vermeer

JKVDDOOLBV.NL

Beste leden en donateurs van de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging en overige aanwezigen,
Wat fijn dat u er allemaal weer bent op onze nieuwjaarsborrel. Door Kees en Yvonne
is het weer klasse geregeld. Dank daarvoor. Hapjes en drankjes staan voor u klaar. De
drankjes zijn gratis. Dat kan omdat we er als vereniging financieel goed voor staan.
Dit nieuwe jaar is alweer twee weken oud, de oliebollen zijn dus al wel een beetje
gezakt.
Wij boffen dat er zoveel belangstelling voor het tuinieren is in onze vereniging en er
daarom ook dit jaar geen tuinen leegstaan. Er zijn op de meeste complexen best wat
tuinwisselingen geweest en er blijkt dus nog steeds voldoende belangstelling, om een tuin
aan te houden.
Het beheer van The Green House is in goede handen bij de beheerder en we hebben
ideeën voor verbetering van ons clubgebouw. Daarom is er een commissie ingesteld,
die dit jaar met plannen gaat komen voor energiezuiniger en nog betere en duurzame
exploitatie. Het plan zullen wij u integraal voorleggen op de ALV van 2021. Mocht u
interesse hebben om dit jaar mee te helpen bij het reguliere schilder- en opknapwerk,
meldt u zich dan alstublieft.
De samenstelling van de meeste BC’s blijft dit jaar bijna ongewijzigd. Dat heeft twee
redenen. De leden doen het BC-werk graag en met veel inzet. Aan de andere kant zijn er
haast geen andere leden voor te vinden.
De BC’s zien met elkaar toe op goed tuinonderhoud. Niet als controle, maar als ondersteuning van de tuinders
en om het aanzicht van onze complexen op orde te houden. Bij het werk van de BC’s en het beheer van TGH
komt veel meer kijken dan mensen zich vooraf realiseren. Het is meestal dankbaar werk. Maar aan de andere
kant ook uitermate ondankbaar, omdat er soms onbegrip is over het feit dat je je als vrijwilliger 100% inzet en het
gemakkelijk is om daar dan toch kritiek op uit te oefenen. Dat is al helemaal vervelend, als dat op de man of vrouw
persoonlijk wordt gepeeld. Daar hebben we dit jaar jammer genoeg te maken mee gehad.
We hebben ook te maken met, laten we maar zeggen, de moderne manier van communiceren. Mensen laten zich

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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steeds minder gezeggen. Dat vraagt de nodige tact en invoelingsvermogen. Er wordt zo gemakkelijk naar de regels
gewezen, die in principe alleen maar een richtsnoer zijn. En dat terwijl het daar in principe niet om zou moeten
gaan. Met fatsoen en gewoon goed gedrag moeten we er eigenlijk al zijn.
Eens moet iedereen weer van zijn tuin afzien. Dat gebeurt dan met een gevoel van voldoening, maar ook met spijt.
Op die voldoening op langere termijn moeten we met al onze activiteiten op de tuin rekening houden. Daarom
wordt door de BC’s erg gelet op het onderhoud van de tuinen op onze complexen.
Ook wordt er gelet op de ondersteuning van oudere tuinders. Jammer genoeg hebben we ook dit jaar van een
paar oudere tuinders gedwongen afscheid genomen, omdat zij hun tuin niet meer konden onderhouden. De tuin is
gehuurd en geen eigendom en een volgende huurder verwacht dat hij een nette tuin ter beschikking krijgt.
Voor volgende maand heeft u natuurlijk al de datum van vrijdag 21 februari 2020 in uw agenda staan, de dag
waarop vanaf acht uur in de avond hier in de The Green House de Algemene Leden Vergadering plaatsvindt.
Het is ons vorig jaar goed bevallen om dat op eigen locatie te doen. Dus dat doen wij
dit jaar weer.
Volgende maand op die ALV-vergadering komen de meer serieuze verenigingszaken
aan bod. Vandaag is het een dag bij uitstek om elkaar weer even in een ontspannen
sfeer te treffen in deze winterse periode, verhalen op te halen en even bij te praten.
Maar een enkel iets wil ik graag al vermelden. René Wigman gaat op de zaterdagen
15, 22 en 29 februari en 7 maart ’s middags een snoeicursus geven. U kunt u daar
vandaag al voor opgeven via de intekenlijst die bij de ingang ligt. Dit soort interne
bijeenkomsten willen wij graag vaker gaan organiseren. Als u ideeën heeft voor
andere onderwerpen, meldt u zich dan bij de secretaris van het bestuur.
Echt winter is het tot nu niet geweest, dus snel breekt het tuindersseizoen weer voor
ons allemaal aan. Sommigen zijn al met de voorbereidingen begonnen. Dat mag ook
wel, want klaar ben je nooit.
Ik wens u allen namens het Dagelijks Bestuur een gezond, vruchtbaar, aangenaam en succesvol tuinjaar 2020 toe.
Paul J. Vermeer, voorzitter WVV

Het hek is van de damwand
In 2009 ben ik gestart met mijn landje nummer 9 op complex Reijerlaan. Met veel genoegen heb ik daar al jaren
getuinierd, gezaaid en geoogst. Nu, in het jaar 20-20, begin ik aan mijn 11e jaar. Met een beetje goede wil kan ik
deze hobby nog heel lang bedrijven; aan mijn persoonlijke motivatie zal dat zeker niet liggen. En wat hebben we op
de Reijerlaan een plezier met elkaar. Twintig moestuiniers/volkstuiniers hebben elk hun eigen wijze waarop zij het
landje bewerken en eveneens hun eigen wijze voor het toepassen van de verschillende groene technieken. Kortom;
twintig mensen, twintig eigenwijze visies. Dat hoort ook echt bij al deze hobbyisten en wij hebben daar onderling
ook respect voor.
Soms moet er op een complex ook wel eens iets ingrijpends gebeuren. De publieke podiumplek voor ons
beschermde, panoramische dorpsgezicht bleek volledig verzakt en zo scheef als Pisa’s toren te staan. De
damwand stond zelfs onder een hoek van 45º door bovenmatig parkeergeweld van vracht- en
personenauto’s, die dicht bij hun bestemming en/of kerk wilden parkeren. Op initiatief van
het Hoofd Groenvoorziening bij de Gemeente zijn er ooit boomstammen geplaatst om het
verzakproces te stoppen. Helaas was terugduwen van de damwand geen realistische optie.
Maar na lang aandringen krijgt onze Veldwachter Rian Brak het toch prima voor elkaar dat de
Gemeente het hoognodige renovatieproject volledig aanpakt. Hoppa, meteen de graafmachines aan
de gang, de heg helemaal weg en… het hek is van de damwand. In een enorm hoog tempo werd
een compleet nieuwe damwand keurig op 90º geplaatst en een prachtige nieuwe heg langs de hele
complexlengte aan de Reijerlaan. En gelukkig zit inmiddels het hek ook weer op de damwand.
Fijn dat ik mijn kostbare rug heb kunnen sparen. Ik zie dus weer uit naar het jaarlijkse spit- en
ploegwerk na de mestsuppletie in februari. Het terras onder de beuk voor de beukborrels is ook
weer op orde voor de seizoens-opening en de najaars-afsluiting. Altijd een mooi tuinfeest.
Thom ten Veldhuijs, Reijerlaan
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Laatste onderhoud op complex De Driesprong

Regen, regen en nog eens regen. Geen goede start van de laatste gezamenlijke onderhoudsbeurt op ons complex
De Driesprong. Na een kopje koffie werd het droog en konden we alsnog met elkaar een laatste slag maken op ons
mooie complex. Daarna traditiegetrouw heerlijke zelfgemaakte soep met broodjes (kroket). Een fijne gezamenlijke
afsluiter van het tuinseizoen van 2019. Tot volgend jaar!
Cor en Wenny Visser, 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.

6

Een leestip
De tuinjungle: tuinieren om de wereld te redden, door Dave Goulson
Uitgeverij Atlas Contact, 2019, 304 pag., prijs: € 24,99, ISBN: 9789045039343
Dit boek lijkt mij een echte aanrader. Goulson heeft een uitgebreid hoofdstuk
gewijd aan de wormen in onze tuinen. Hij stelt zichzelf de vraag: ‘Hoe gaat het
met de wormen in onze tuin’?
Deze vraag zou nooit in mij opgekomen zijn toen ik laatst in de tuin werkte,
maar het roodborstje op de Reijerlaan wel, want die zat heel dicht bij me en
hoopte op een lekker wormpje.
Goulson nodigt de lezers uit om met z’n allen de regenwormen in onze tuinen te gaan
tellen, want wormen zijn misschien wel belangrijker voor het welzijn van mens en aarde
dan de bijen. (Het tellen van alle levende have in de tuintjes werd overigens ook al
geadviseerd door secretaris Arie van Duijn in een recente mail aan alle moestuinders.)
Wormen maken de grond vruchtbaar: ze verteren rotte bladeren, schimmels en kleine,
dode dieren tot compost. Ze maken grond ruller en zorgen voor zuurstof voor de wortels
van planten en gewassen. Elke worm is in staat per jaar 4-5 kg voedingsstoffen af te
scheiden in de vorm van de mineralen stikstof, fosfaat en kalium.
Een nieuwe trent in het moestuinieren is, om het bodemleven (en de wormen) niet te
verstoren door te spitten, maar slechts ondiepe voren te maken bij het inzaaien van
gewassen. In de oudheid wist men ook al dat wormen belangrijk zijn voor de aarde.
Aristoteles noemde wormen ‘de ingewanden’ van de aarde. En in Egypte was het verboden om wormen mee te
nemen (dat werd gezien als stelen).
Wormen zijn in onze tuinen lekkere snacks voor vogels en egels, dus de vraag is op welke wijze wormen zich
verdedigen tegen hun hongerige vijanden. Ze hebben geen ogen, oren of reukorgaan, dus hoe pakken ze dat aan?
Darwin stelde zichzelf die vraag al en zocht natuurlijk ook naar een antwoord. Hij zette glazen potten met wormen
op zijn piano en sloeg lage, midden- en hoge tonen aan en keek naar de reacties van de wormen. Bij lage tonen
(c-bassleutel) snelden de wormen naar hun holletjes. Grappig! Dit en natuurlijk nog veel meer valt in het boek van
Gould te lezen. Dat we, als moestuinders, maar veel wormen in onze tuinen mogen hebben: wat zullen al onze
gewassen hard groeien! Een fijn en vruchtbaar moestuinseizoen toegewenst.
Ingrid de Vries, Reijerlaan

Snoeiworkshop op De Driesprong
Deze workshop wordt exclusief voor de leden van de WVV georganiseerd en gegeven door René Wigman. Daarbij
is het de bedoeling om aan tuinders uitleg te geven over het snoeien en groeien van allerlei planten. We gaan het
hebben over het snoeien van: vaste planten / groenblijvende planten / bomen / heesters / rozen / klimplanten /
mediterrane planten / maar vooral fruit in diverse soorten en meer.
Er wordt eerst theorie gegeven in The Green House en aansluitend gaan wij voor de praktijk naar buiten. Neem
daarom je eigen snoeigereedschap mee.
De workshops worden gehouden op:

zaterdag 15 februari,
zaterdag 22 februari,
zaterdag 29 februari,
zaterdag 7 maart,

van 13.00-16.00 uur;
van 13.00-16.00 uur (bijna vol);
van 13.00-16.00 uur (bijna vol);
van 10.00-13.00 uur.

Aanmelden kan per e-mail bij: rene_wigman@hotmail.com of telefonisch: 06 - 55 29 71 51. Geef daarbij je voorkeur
aan voor één van bovengenoemde data. Bij overboeking wordt geprobeerd met de data te schuiven. Wees er snel bij
want vol is vol! Tot dan.
Het groenhuisteam
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De krasse knarren van De Driesprong
Al eerder meldden wij in De Pergola, dat je als volkstuinder beslist niet altijd jong van lijf en leden hoeft te zijn.
Een bewijs daarvan kunt u vinden op complex De Driesprong. Dit complex kent namelijk een aantal ‘krasse
knarren’, dat wil zeggen: vitale senioren van 80 jaar en ouder (de uitdrukking ‘krasse knarren’ is destijds door Kees
van Kooten en Wim de Bie bedacht), die nog volop tuinieren. Over de broers Aad en Ben van der Holst hebt u in het
winternummer van 2019 kunnen lezen en Rinus Konings interviewden wij voor het zomernummer van 2017 over
zijn prachtige fuchsia’s. Naast deze drie zijn er ook: Peter van Heijst, Piet van der Hulst, Herman Honsbeek, Gerard
Straver en Nic. Russchenberg, allemaal mannen boven de 80 jaar. U vindt ze hieronder afgebeeld.

V.l.n.r.: Aad van der Holst, Ben van der Holst, Peter van Heijst, Rinus Konings, Piet van der Hulst,
Herman Honsbeek, Gerard Straver en Nic. Russchenberg.
Onder de ‘krasse knarren’ is ook één vrouw: Gré Brouwer (81 jaar). Al 25 jaar tuiniert zij op De Driesprong en
ondertussen bekleedde zij diverse bestuurlijke functies binnen de Wassenaarse Volkstuinders Vereniging.
Reden om haar eens te interviewen.

In gesprek met Gré Brouwer
Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben geboren in de ‘rode buurt’ in Wassenaar, een echte arbeiderswijk. De huizen daar hadden hele grote tuinen.
De gedachte erachter was, dat de mensen dan zelf hun eigen groenten konden telen. Als kind van
een jaar of zes, zeven had ik al mijn eigen stukje in de tuin van ons huis, dus het zat er altijd al
in. Mede misschien ook omdat mijn grootouders van vaders kant boer waren. Mijn vader had een
eigen aannemersbedrijfje en was dus, zoals je dat tegenwoordig noemt, een ZZP’er.
Na de lagere school mocht ik tot mijn spijt niet naar de MULO, want de toen gangbare mening
was dat ‘meisjes toch gingen trouwen’. Het werd dus huishoudschool. Toen ik pas getrouwd
was, heb ik alsnog de ‘Moedermavo’ gedaan. Daarna ben ik Sociale Dienstverlening gaan
studeren aan de Hogere School Haarlem. Die sloot aan op de Moedermavo, maar die opleiding
bleek uiteindelijk toch niet wat ik wilde. Desondanks heb ik toch mijn diploma gehaald en ben
leidinggevende geworden in de gezinsverzorging in Schiedam. Ondertussen had ik namelijk
ook mijn rijbewijs gehaald. Daarna heb ik in Rotterdam nog een HBO-opleiding gedaan voor
personeels- en organisatieadviseur en daarin een baan gevonden. Dat heb ik gedaan tot na weer
een fusie ik boventallig werd en ik eruit kon. Daarnaast heb ik nog heel veel vrijwilligerswerk
gedaan, o.a. voor de voedselbank. Ik had dat van huis uit meegekregen, want binnen ons ouderlijk
gezin was dat heel normaal.
Ik heb een dochter van 55, een zoon van 51 jaar en vier kleinkinderen, drie jongens en een meisje, waarvan de
oudste alweer 28 jaar is.

Waarom destijds gekozen voor De Driesprong?
Toen ik stopte met werken, had ik twee wensen: een volkstuin en bridgen. Via een kennis kwam ik op De
Driesprong terecht. Daar tuin ik inmiddels alweer zo’n 25 jaar. Binnen de kortste keren (ik was nog aspirant-lid)
werd ik gevraagd voor secretaris van de WVV, wat ik een aantal jaren heb gedaan. Ook heb ik mede De Pergola
gemaakt, koffie geschonken in The Green House, in de taxatiecommissie gezeten en was ik jarenlang lid van de
beheercommissie. Ik zat als enige vrouw vaak tussen de mannen, maar dat was ik destijds door mijn werk gewend.
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Ik heb zelfs een tijdje twee tuinen gehad op De Driesprong, maar die lagen te ver uit elkaar en dat was niet handig.
Op een gegeven ogenblik werd mij dat te veel.

Wat staat er zoal op jouw tuin?
Ik heb hoofdzakelijk bloemen, zoals lavatera, leeuwenbekjes, chrysanten,
enz. Een favoriete groente is de spekboon, waar ik veel klanten voor heb.
Verder heb ik een kas van 17 meter², waarin een grote druif staat en waarin
ik tomaten teel. Mijn buurman op de tuin maakt als hobby wijn en hij mag
bij mij druivenplukken. In ruil daarvoor krijg ik van hem een paar flessen
wijn.

Tijdens de complexvergadering pleitte je voor een coach voor
beginnende tuinders. Waarom?
Dat is omdat ik om mij heen zoveel dingen verkeerd zie gaan bij
beginnende tuinders. Mensen onderschatten het werk dat er aan een
tuin vastzit. Ik heb 25 jaar ervaring en ervaring kun je delen met mensen.
Overigens leer ik zelf nog iedere dag bij.

Lavatera

Hoe lang denk je, gezien je leeftijd, nog door te kunnen gaan?
Ik heb geen idee. Zonder hulp zou ik het niet meer redden. Er zijn gelukkig altijd mensen die hulp aanbieden en
daar maak ik tegenwoordig dankbaar gebruik van. Bijvoorbeeld Peter van Deursen van de BC spit voor mij, maar
ook op Joop, Jan, Leo en anderen kan ik altijd een beroep doen. Het zijn de dingen van buitenaf die bepalen of ik
door kan gaan. Blijf ik gezond en kan ik bijvoorbeeld blijven fietsen? Ik hoop het echter nog zolang mogelijk vol te
kunnen houden. Bij voorkeur probeer ik iedere dag even naar de tuin te gaan, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.

En hier eindigt ons gesprek met Gré Brouwer, die zich altijd actief heeft ingezet voor onze vereniging en de WVV
een warm hart toedraagt. Wij hopen met haar dat zij nog lang, zij het op een wat rustiger manier, kan blijven
tuinieren op De Driesprong en mag genieten van haar tuin.
Namens de redactie, Dicky van der Deijl

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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Wat leeft en groeit . . .
Ook al tuinier je al vele jaren, ieder nieuw jaar biedt je toch weer nieuwe verrassingen. Zo hoorde ik een tijdje
geleden voor het eerst op Ter Weer het ferme geroffel van de grote bonte specht. Het timide getik van de kleine
bonte specht en de luidruchtige schaterlach van de groene broer, ja die zijn op Ter Weer geen onbekende geluiden.
Maar dat macho gehak van die grote bonte klonk als een nieuw muziekje. Het geluid van de drummer van de
vogelband wel te verstaan.
Maar ook onder de grond doe je soms wonderbaarlijke ontdekkingen. Voor alle duidelijkheid: ik zit niet zelf onder
de grond. Bij het optrekken van een andijviestruik verwacht je echt geen mieren aan te treffen. Maar daar waren
ze dan toch. Niet de zwarte wegmieren die je de hele zomer op je tuin ziet rondscharrelen. Nee, gele mieren. Wat
doen die daar? is natuurlijk de vraag. Wel, het antwoord was snel gevonden. Op de wortels van de andijviestruik
zaten witte luizen. Later leerde ik dat die voor de andijvie niet schadelijk zijn.
Maar wat gebeurde er onder de grond? Na wat bladeren in mijn insectenboeken
vond ik het antwoord. We kennen allemaal de mieren die ’s zomers de groene en
zwarte bladluis bezoeken.
Niet om ze op te eten, wat velen nog denken, maar om de zoete pies/poep(?)
van de luizen op te slurpen. Honingdauw heet dat zoete goedje. De mierenlarven
gedijen er wel bij. Het was een wonderlijke ervaring om te zien dat ook
ondergronds luizen mieren die ‘vriendendienst’ bewijzen. Bij het schrijven van dit
stukje moest ik opeens denken aan de bioloog Fop I. Brouwer. Hij was tientallen
jaren geleden te horen in het VARA-programma ‘Weer of geen weer’.
Zijn praatje over de natuur eindigde hij altijd met: ‘Wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit’. En zo is het!
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Roodborst
In de herfst- en wintermaanden die we op de Ruigelaan beleven - zij het niet met tientallen tuinders - is het
onnavolgbare gedrag van de roodborst waard om er wat over te schrijven. Het is op het tamme af, dat gedrag.
Hoewel er in deze periode niet uitbundig gespit hoeft te worden in de tuin, komt het toch wel eens voor dat een
kerstboom MET KLUIT de grond in kan worden gewerkt. Zodra de eerste spa in de grond is gestoken, duikt de
roodborst vlak in de buurt op. Ik weet zeker dat hij geen Eppy heeft gekregen van iemand. Uit de eerste schep
aarde weet hij met bliksemsnelle bewegingen voedsel weg te snaaien, terwijl ik nog geen pier of wat dan ook heb
gezien. Hij gaat nog net niet op de schop zitten om er met de neus boven op te zitten. Hij kijkt toe vanaf een cirkel
om het gat waar nog meer uit moet komen. Diameter van die cirkel: een meter. Het dier is TAM. Elk jaar ben ik
daarover met stomheid geslagen.
Inmiddels zit hij weer op het hoopje aarde. Bij de volgende schep zag ik hem op tijd
wegflitsen, zodat hij niet de volle laag kreeg. Met de aloude bekende kraaloogjes ziet hij,
of in die tweede schep ook iets eetbaars zit. Voordat ik het heb kunnen zien, scant hij de
nieuwe schep en verorbert werkelijk in minisecondes wat hij al heeft gezien.
Toen ik dit overlevingsinstinct aan mijn voeten waarnam, schoot mij de mail te binnen
die onze secretaris ons een poos geleden toezond, waarin stond: meld zaken die over
ecologie en biodiversiteit gaan. Blijkbaar is nog niet iedereen die zich met het overleven
van het complex bezig houdt, van deze feiten overtuigd. Welnu, er is een minuscuul
vogeltje - net iets groter dan de winterkoning - die op die vragen een antwoord geeft op
een weergaloze en aandoenlijke wijze. Die heet roodborst.
De te trekken les is zeer eenvoudig. Over natuur moet je niet praten, je moet ernaar kijken!
Als De Pergola verschijnt waarvoor dit stukje is bedoeld en het alweer lenteachtig is geworden (???), is de roodborst
weer met andere zaken bezig. Dan zie je hem niet meer. Daarom ben ik blij dat de redactie van De Pergola een foto
van internet plukt van de roodborst en die bij deze regels plaatst.
Een aantal lezers kent nog uit zijn/haar jeugd de beginzin van het liedje: ‘Roodborstje tikt tegen het raam…’!!!
Frans Cuijpers, Ruigelaan
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De plantjesruilmarkt komt er weer aan!
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een plantjesruilmarkt gehouden op
het terras van The Green House. Alle tuinders van de WVV zijn hierbij van harte welkom!
De markt vindt plaats op: zaterdag 9 mei, van 10.00-11.00 uur.
Binnenkort breekt de tijd weer aan om te gaan voor-zaaien en dat levert meestal te
veel plantjes op voor jezelf. Wat is het dan leuk om deze met elkaar te ruilen en je
bijvoorbeeld te laten verrassen door voor jouw onbekende groenten, planten of bloemen.
Ook als je niets hebt te ruilen ben je van harte welkom, want voor een klein bedrag
kun je wellicht ook plantjes kopen. Heb je overtollig gereedschap, dan kun je vaak ook
(startende) tuinders blij maken! En… het is hartstikke gezellig op het terras van The
Green House. Het biedt de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee leuke ervaringen met
elkaar uit te wisselen. Daarbij vind je altijd wel iemand, die een antwoord heeft op jouw (groene) vraag! Tot 9 mei.
Het groenhuisteam

Laatste onderhoud 2019 op Ter Weer
Op zaterdag 9 november was het vreselijk slecht weer, toen dertien diehards zich toch nog om half 10 verzamelden
om onderhoud te gaan plegen. Er werd fanatiek op allerlei smartphones gekeken naar de weersverwachting, naar
de lucht gestaard, regendruppels werden van jassen geschud: nee, we kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat
het ’m niet ging worden deze ochtend… Nou, dan proberen we het toch vanmiddag
opnieuw? Volgens al die smartphones zou het in de middag gaan opklaren. Helaas, dan
hadden meerdere tuinders al andere afspraken gemaakt, drukbezet als we allemaal
zijn. Maar zie, toen verschillende tuinders van de ochtend en enkele nieuwelingen om
een uur of één aan de slag gingen, bleken we toch weer met dertien personen te zijn.
Wonderbaarlijke tuindersvermenigvuldiging! We hadden d’r zin in. Ook hadden we zin
in de koffie met taart tussen het onkruid wieden door en om half 4 wachtten er een
biertje, frisje of wijntje met een warm snackje.
Ja, zo wil ik ook wel meedoen aan het algemeen onderhoud! Dat kan weer: voorjaar
2020. Tot dan.
Marga Akkerman, Ter Weer

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Wist u dat . . .
… koffiedik goed is voor sommige planten? In de prut die achterblijft in de koffiefilter zitten de nodige voedingsstoffen. Rozen en hortensia’s kunnen daar wel wat extra van gebruiken. En ook sla, bonen en koolplanten.
Een ander voordeel van koffiedik is, dat slakken en mieren er niet van houden. Leg een randje koffiedik rondom de
bedreigde planten en deze beestjes gaan op zoek naar een ander slachtoffer.
… klimop een boom niet verstikt? Klimop hecht zich met kleine worteltjes aan de stam van
de boom. Die worteltjes boren zich niet in de stam. Klimop haalt z’n voeding en water dan ook
niet uit de boom, maar gewoon uit de grond. Klimop bloeit in de herfst en heeft in de winter
bessen. Die late bloei is voor vlinders en andere insecten (zoals de klimop-bij, een nieuwkomer) zeer welkom. En op de late bessen komen merels, spreeuwen en duiven af. De gehakkelde aurelia vindt er een geschikte overwinteringsplek. En in het voorjaar maken heggenmus,
merel, winterkoninkje en grauwe vliegenvanger er hun nesten in.

... er naar schatting inmiddels zo’n 12.000 halsbandparkieten zijn? Waarschijnlijk heeft een vogelkweker in Amsterdam eind jaren zestig enkele tientallen losgelaten en nu zitten ze in de hele Randstad.
De halsbandparkiet is een exoot en afkomstig uit de
tropen (India, Midden-Afrika). Doordat de winters zo
zacht zijn, zijn die geen enkel probleem voor ze. Ook
is er volop voedsel aanwezig voor hen en voldoende oude bomen met
holen, waarin zij nesten maken. Er zijn nog geen aanwijzingen, dat zij de
inheemse vogels verdringen. De halsbandparkiet is niet beschermd en mag
bestreden worden, als hij bijvoorbeeld te veel schade veroorzaakt in de
fruitteelt. De verspreiding van de vogel gaat in ieder geval door.
… 226.000 mensen in actie kwamen voor wilde bloemen? Zij bestelden het (gratis) zakje zaad voor wilde
bloemen van Natuurmonumenten. Meer dan 10.000 mensen gebruikten de ‘Wilde Bloementoolkit’ (zie het artikeltje in het lentenummer 2019 van De Pergola), om gemeenten en waterschappen op te roepen hun bermen minder
vaak te maaien.
De redactie
Bron: Natuurmonumenten

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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Mededelingen complex De Driesprong
Wij kunnen op De Driesprong dit nieuwe tuinjaar weer twee nieuwe leden verwelkomen. Op tuin 56 is R. de
Kievit begonnen en op tuin 33H is J. van Duijn gestart. Leen Remmerswaal van tuin 29 is gestopt en naar zijn tuin
is Nel van Veenendaal verhuist. Ikzelf ben ook gestopt met tuinieren, maar op veler verzoek wel aangebleven als
complexvoorzitter en algemeen bestuurslid. Ook blijf ik de planning van The Green House nog doen en blijf lid van
de taxatiecommissie. Naar mijn vrijgekomen tuin zijn Dicky en Aad van der Deijl verhuist.
Met koffieschenken ben ik ook gestopt, maar die plek is inmiddels opgevuld door Anja Schoneveld en Tineke
Houwaart. Fijn dat er toch steeds weer nieuwe vrijwilligers bijkomen! Jij ook???? Er is altijd wel wat te doen op ons
complex, dus meld je aan bij de beheercommissie.
Op onze laatste complexvergadering in november 2019, met overigens een wel wat matige opkomst, werd er
gevraagd, of wij niet, net zoals met de geslaagde actie met de puincontainer, ook groenafval gezamenlijk kunnen
inzamelen? Dat heeft de beheercommissie opgepakt en er is besloten om op 21 en 22 maart en op 10 en 11 oktober
op de parkeerplaats (alleen) groenafval te verzamelen en af te laten halen door de gemeente. Dus noteer deze data
in je tuinagenda!
Wij hebben ook de entree van ons complex weer verfraaid. Enkele slechte en dode bomen zijn
verwijderd en er is een hekwerk gemaakt waar klimop tegenaan groeit en dat op den duur goed
afsluit. Ook zijn er enkele groenblijvende, zeewindbestendige heesters geplant (Elaeagnus ebbingei
= olijfwilg). Zie bijgaande foto.
Mocht je het mededelingenbord missen, dat wordt momenteel opgeknapt door Ies Verbaas. Het
raam van The Green House is nu tijdelijk in gebruik om dringende berichten op te hangen. En
natuurlijk de plattegrond van het complex, altijd makkelijk voor je bezoek.
Er wordt binnenkort ook een z.g. AED-apparaat opgehangen onder de luifel van The Green
House. Mocht je bekend zijn met de werking hiervan en een EHBO-diploma hebben, meld ons dit
dan, zodat er een lijstje met namen en mobiele telefoonnummer bij gehangen kan worden voor
eventueel gebruik in geval van nood.
Elders in dit nummer vind je ook het algemeen onderhoudsschema. Mocht je niet kunnen op de dag dat je
ingedeeld bent, ga dan in overleg met de beheercommissie om op een andere datum alsnog dienst te doen, of een
alternatieve dienst, zodat je op die manier toch aan je verplichtingen kunt voldoen.
Mocht je 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! Met vriendelijke groet,
René Wigman (06 - 55 29 71 51)

De buxusmot: wat doen we eraan?
De buxus is een erg geliefde plant bij heel wat tuiniers. Dat is te merken aan de hoeveelheid buxussen in
Nederland. Ook op de complexen van de WVV vind je buxussen. Veel buxusplanten betekent echter het ideale
buffet voor de buxusmot, want de rupsen van deze mot zijn in staat om in korte tijd alle buxusplanten aan te tasten.

Waar komt de buxusmot vandaan?
De buxusmot (Cydalima perspectalis) hoort thuis in oostelijk Azië (Japan, Zuid-Korea en China) en is vermoedelijk
rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via uit Azië geïmporteerde buxusplanten. In 2007 werd hij voor het eerst
in Nederland gesignaleerd. De eerste jaren was hij alleen in het westelijk rivierengebied aanwezig; inmiddels heeft
hij zich flink uitgebreid. In 2018 was de uitbreiding explosief: toen werden in alle provincies buxusmotten gezien.
Het zwaartepunt viel in het zuidelijke deel van Nederland: grofweg ten zuiden van de lijn Alkmaar-Winterswijk.
Volgens De Vlinderstichting was de soort in 2019 gelukkig lang niet zo talrijk. Vooral in het zuiden van het land
lijkt de buxusmot te verdwijnen. Voor zover bekend komt de buxusmot in Europa alleen voor op buxus en laat ze
andere planten ongemoeid.

Geen natuurlijke vijanden
De Nederlandse naam van de buxusmot is afgeleid van het voedsel voor de rups: de buxus. Aangezien er in veel
tuinen in Nederland buxus aanwezig is, is er voldoende voedsel voor de soort en ook genoeg mogelijkheden om uit
te breiden. Daarnaast zijn er in Nederland (nog) geen vijanden van de buxusmot, zoals sluipwespen. Deze vijanden
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zorgen er namelijk voor, dat er geen plaag ontstaat. Daarom heeft de buxusmot alle ruimte om toe te nemen en het
invasieve karakter aan te nemen.

Hoe herken je buxusmot?
De vlinders hebben witte vleugels met een donkerbruine rand en verschijnen in april en
mei. Ze leven ongeveer acht dagen en zetten hun eitjes in kleine groepjes (ei-spiegels) af op
de onderkant van het blad van hun favoriete waardplant. De jonge rupsen zijn vuilgeel en
krijgen bruine lengtestrepen. Volgroeide rupsen zijn felgroen met een zwarte kop en zijn zo’n
4 cm groot. Zij hebben nu zwarte stippen en lichte en zwarte
lengtestrepen. De rupsen verpoppen zich tot een felgroene pop
met donkere strepen en vlekken, die crèmekleurig bruin
verkleuren naarmate de adulte vorm zich binnenin de cocon
ontwikkelt. De rupsen kun je het hele jaar door op je buxus
aantreffen, vlinders en poppen enkel in korte periodes tussen april en september.

Welke schade richt de buxusmot aan?
De buxusmot veroorzaakt veel schade, doordat hij zich meerdere keren per jaar
voortplant en overwintert als jonge rups. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven de tien graden komt, worden
de rupsen actief. Schade uit zich vooral in dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten en spinsel. Grote hoeveelheden
rupsen resulteren uiteindelijk in kaalvraat van de buxus.
De eerste schade is meestal lastig te zien. De vraatsporen van jonge rupsen zijn
eerder kleine mineergangen of blaasmijnen, omdat ze het bladmoes aan de
onderkant van het blad wegschrapen. Al snel beginnen ze bladeren aan elkaar te
spinnen, waardoor de schade steeds meer opvalt. Vaak zien we dat struiken vrijwel
helemaal worden kaalgevreten. Nu wil dat niet zeggen dat deze direct dood zijn,
want het schijnt dat als je de aangetaste struik helemaal terugsnoeit er nog weer
hergroei optreedt. Maar als jaar na jaar de struik wordt opgepeuzeld, zal dat niet
meer werken. De plant krijgt daardoor geen kans te herstellen en zal uiteindelijk
afsterven. Veel mensen geven het dan ook op en vervangen de buxus door een
struik die minder gevoelig is voor kaalvraat.

Wat kun je doen tegen buxusmot?
1. Vervang je buxusstruik door iets anders
De gemakkelijkste en meest effectieve manier is om je buxus te vervangen door een struik die niet gevoelig is
voor vraat. Denk bijvoorbeeld aan de liguster. Buxusmotten kunnen hier niet van leven. Bijkomend voordeel: de
liguster bloeit in de zomer en biedt dan voedsel aan vlinders en bijen. Andere mogelijkheden: struikkamperfoelie
(Lonicera), kleine hulstachtigen zoals Japanse hulst (Ilex crenata), aardbeiachtige struiken (Potentilla fruticosa) of
inheemse vogelkers (Prunus).
2. Verwijder rupsen en poppen met de hand
Wat je ook kan doen: heel systematisch de rupsen en eventueel poppen uit de struiken verwijderen en zo ook
vervolgschade kleinhouden. Misschien wel even wat werk, maar heel effectief. De rupsen en hun spinsels kun
je ook redelijk eenvoudig met een stevige waterstraal uit de hogedrukreiniger uit je buxus spuiten, waarna de
plant kan beginnen zich te herstellen. Bedenk echter dat deze aanpak veel water verbruikt en zeker in tijden van
aanhoudende droogte niet de meest duurzame oplossing is. Voer aangetaste plantendelen en levende rupsen altijd
af in een goed gesloten zak.
3. Gebruik een feromoonval
De capsule in een feromoonval bevat het vrouwelijk seksferomoon van de buxusmot, waar mannelijke motten door
worden aangetrokken. Als je de feromoonval op tijd uithangt, d.w.z. voor de vluchten van de buxusmot begonnen
zijn, kun je de mannetjes wegvangen voor ze de aanwezige wijfjes hebben bevrucht.
Indien er een over-populatie aan buxusmotten aanwezig is op een kleine oppervlakte, ruiken de mannelijke motten
ook echte vrouwelijke motten en hebben ze keuze. Zo worden er nog steeds vrouwtjes bevrucht en blijf je schade
ondervinden. Zoals bij alle feromoonvallen, moet je verschillende jaren volhouden om de populatie weg te vangen.
Bron: Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren en De Vlinderstichting
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Algemeen onderhoud De Driesprong 2020
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

21 maart
11 juli

18 april
15 augustus

16 mei
12 september

13 juni
10 oktober

50. P. v. Duyvenbode
65. J. Quist
36. C. Toet
20. N. van Duijn
19H. J.S. Weigand
4. J. Ruygrok
4. L Koot
57. L. van Leeuwen
73. C. Hoogendijk
6. M. Karagkounis
7. M.M. Brouwer
14. P. van der Ham
28. H. Honsbeek
37. M. Hof
66. M. Meeuwisse

11. R. Everard
30. R. Weggemans
12. R. Everard
62H. B. van der Holst
63H. H. v.Leeuwen-Krul
33H. J. van Duijn
70. M. Spaans
10. R. van Bergem
3. A. Hazenoot
51. J. Schuitemaker
43. M. Becker
13. C.F. Hoedjes
26. M.Houwaart-Kruijt
61. M.N. Postma
39. K. Vooijs

44.
46.
45.
52.
54.
55.
67.
60.
16.
8.
72.
42.
40.
35.
56.

A. Jansen
J. Volwater
F.M. Dumais
L. Elshout
M. Extremera
H. Schifferli
G. Straver
M. Lindhout
P. van der Peet
Boelen/Kalman
N. Rader
N. Neeteson
T. Brouwer
N. Russchenberg
R. de Kievit

29. N. van Veenendaal
49. R. van Venetië
22. P.Schadde vDoorn
64. H. van Deursen
48. E. Hagen
59. M. van Egmond
58. W. van Egmond
23. L. v.d. Barselaar
21. W. v. d. Bent
1. C. de Winter
5. T. DiStefano
24. A. Schoneveld
69. C. Visser-vd Meer
32H. R. Roos

Afmelden bij: Jan van Santen, tel. 511 35 10 of Joop van den Berg, tel. 511 42 66. (Er volgt een sanctie van € 20,-voor tuinders die zonder opgaaf van reden afwezig zijn). Tijdsduur werkzaamheden: 09.00 tot 11.00 uur.
Op 7 november 2020 maken wij met z’n allen het complex winterklaar. Vanaf 09.30 uur is er koffie, aanvang
werkzaamheden 10.00 uur. Na afloop is er soep en broodjes.

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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