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Van de redactie
We zijn weer een nieuw jaar begonnen, echter niet op de manier zoals wij dat allemaal graag hadden gewild. Op
dit moment is de lockdown, inmiddels uitgebreid met een avondklok, weer verlengd tot 8 februari en ook daarna
zijn wij er waarschijnlijk nog niet vanaf. Beslist niet om vrolijk van te worden, maar gelukkig hebben wij onze tuin!
‘Nog nooit was ik zo blij om een volkstuin te hebben als in het jaar 2020’, schrijft Marga Akkerman van Ter Weer in
haar winteroverpeinzing en ook voorzitter Paul Vermeer vindt dat wij boffen en daar zijn wij het, denk ik, allemaal
mee eens.
U heeft al gezien, dat op de voorplaat van dit nummer ‘25 jaar’ staat vermeld. Wij
zijn namelijk het 25ste jaar ingegaan van het bestaan van ons verenigingsblad
De Pergola! In het vorige nummer deden wij een oproep om meer informatie over
het allereerste begin van ons blad. Helaas heeft dat weinig tot niets opgeleverd.
Gré Brouwer was in die periode secretaris van de WVV. Zij liet ons het volgende
weten:
‘Ik moet jullie bekennen dat ik er helaas weinig meer van weet. Het initiatief tot
de oprichting is destijds genomen door de toenmalige voorzitter van de WVV Henk
Simonis. Hij is inmiddels overleden. Het dagelijks bestuur bestond toen uit: Henk
(voorzitter), Gré (secretaris) en penningmeester Jacques Vork. De eerste redacteur
was Theo de Zwart. Hij had een tuin op De Driesprong. Later (Theo verhuisde naar
Limburg) is de redactie uitgebreid met meerdere personen. Ik weet wel dat elk nummer wat verscheen, opende
met het woord van de voorzitter. Ook de nieuwe leden werden door de secretaris welkom geheten. Er was vaak
een boekbespreking en er waren recepten. Het formaat was de helft van een A4. Je moet je realiseren dat het
typen van de stencils een vak apart was en een tekening maken op een stencil heel moeilijk. Na een aantal jaren
heb ik het secretariaat (en dus ook het archief) overgedragen aan de nieuwe secretaris, de heer Theo de Zwart.
Hij is allang geen lid meer van de WVV’. Aldus Gré. Het is ons dus niet gelukt meer informatie te verkrijgen. Ook
de eerste jaargangen blijken door niemand meer te zijn bewaard. Jammer, maar het zij zo. Wij laten daarom het
verleden maar rusten en gaan ons richten op de toekomst. Ook of juist in dit jubileumjaar willen wij weer proberen
u van vier mooie Pergola’s te voorzien. Het eerste exemplaar heeft u al in uw handen. Wij wensen u heel veel
plezier bij het lezen daarvan.
De redactie

25
jaar

Bij de voorplaat
Op de voorplaat een afbeelding van de grote kaardebol in winterse tooi. De grote kaardebol, oftewel ‘Dipsacus
Fullonum’ zoals hij zo mooi heet, is een sierlijke, tweejarige plant. Hij komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika, maar
komt al tijden ook in gematigde streken voor. In Nederland is de plant wettelijk beschermd. Het is een bijzondere
plant vanwege zijn statige vorm en het feit dat hij in de bladoksels water vasthoudt. Hij kan een hoogte van 80 tot
150 centimeter behalen en groeit graag op klei- en leemgronden.
Hij bloeit heel bescheiden in een lila kleur en begint met bloeien vanaf het midden van de kegel
naar beneden en boven. De bloeimaanden zijn juli, augustus en september. De grootste sierwaarde
is toch wel het winterbeeld. De bloem is dan ook als droogbloem in huis neer te zetten.
De kaardebol heeft eeuwenlang een groot economisch belang gekend. De bloemhoofdjes van de
plant werden vroeger gebruikt om wol mee te ruwen. Deze techniek werd in de Middeleeuwen al
ontwikkeld, maar is sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw niet meer in gebruik. Het ruwer maken
van de wol zorgde voor luchtige en dus warmere kleding en dekens! Je kunt die ruwheid zelf ook
voelen, de bloemhoofdjes zijn best scherp! Ook onder aan de bladeren zitten stekels.
De grote kaardebol heeft een hoge natuurwaarde; veel bijen en hommels weten de kaardebol te
vinden. Wanneer de zaden rijpen, zijn de putters en distelvink er ook erg blij mee.
Qua uitstraling past de grote kaardebol goed in een verwilderde tuin. Hij behoort tot de
ruigtekruiden, zoals o.a. de braam, moerasspirea, kattestaart en harig wilgenroosje (zie ook het
artikel in dit nummer over successie in de natuur).
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Van de bestuurstafel
Beste leden van de WVV,
Wat was 2020 een bijzonder jaar. Hopelijk bent u allen dit extreme jaar toch in goede gezondheid doorgekomen.
Als dat zo is, dan boffen we toch maar dat we gewoon van onze tuin hebben kunnen genieten. De planten en
bloemen bieden ons gelukkig een omgeving, waarvan ook zonder veel anderen enorm te genieten valt. En zo zal de
situatie nog wel even blijven, nu er ook een avondklok is ingesteld.
Natuurlijk zijn er de nodige beperkingen voor ons allen, maar buiten is buiten en dat is en blijft gezond. Het blijft
wel apart om geen kerst- of nieuwjaarsborrel te hebben kunnen houden. En straks ook geen jaarvergadering en
complexvergaderingen.
Het bestuur is inmiddels overgeschakeld op digitaal vergaderen. Wij kunnen dus
ons werk voor een belangrijk gedeelte blijven doen. Het was wel even wennen
om tegen zo’n zes gezichten op het scherm te zitten praten, maar het heeft
ontegenzeggelijk voordelen om op die manier met elkaar in persoon af te kunnen
stemmen.
Zoals gesteld, kan er niet vergaderd worden met de leden. We zullen u wel
van de nodige stukken voorzien. Naar de meesten van u per mail, naar de paar
anderen per post. Dan gaat het om het verslag van de ledenvergadering van
februari 2020, de boekhoudkundige cijfers over 2020, de begroting 2021 en de
samenstelling van de BC’s. Daarover gesproken, zijn wij verheugd u te kunnen
melden dat de, door het overlijden van René Wigman, opengevallen bestuurdersplek op De Driesprong wordt
ingevuld door Jaap Schuitemaker. Wij zien hem graag als een versterking van het bestuursteam.
Het bestuur wenst u vooral een gezond en als gewoonlijk groen tuinjaar 2021.
Paul Vermeer, voorzitter WVV

Winteroverpeinzing
Nog nooit was ik zo blij om een volkstuin te hebben als in het jaar 2020. Koffiedrinken in het groen met een
vriendin of een familielid was het uitje van het jaar… En met mijn echtgenoot Jeroen borrelen tussen bloemen,
bonen en kroppen sla, een heel avontuur!
Maar alle gekheid op een stokje, de vele extra uren die ik het afgelopen
seizoen op Ter Weer heb doorgebracht, hebben hun vruchten afgeworpen.
Deze winter is mijn tuin totaal niet kaal. Ik was er op tijd bij om te zorgen dat
de boerenkool goed ging groeien, de winterpostelein ziet er
smakelijk uit. Koriander voor de Indiase maaltijd is er genoeg
en niet te vergeten spruitjes, rucola en prei eten we ook deze
maanden. De aardbeienbedden hebben een laag stro, die
wachten op het voorjaar. En, daar word ik blij van, van de in het
najaar gezaaide knoflook steken de sprietjes boven de grond uit.
Dit jaar zaaide ik ook al in oktober/november de tuinboon
‘aquadulce’. Die is bestand tegen wat vorst. Bijkomend voordeel
is ook dat ’ie minder last van bonenluis zal hebben, omdat de tuinbonen al vanaf half mei geoogst
kunnen worden. We gaan het zien!
Kortom, het is saai dat we allerlei dingen niet kunnen doen, maar onze tuin is niet saai!
Marga Akkerman-Brouwers, Ter Weer
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Boekentip
Tuinieren voor de geest (vertaald uit het Engels), Sue Stuart-Smith
De Bezige Bij, april 2020, 320 pag., prijs paperback: € 24,99; ISBN: 9789023450092

JKVDDOOLBV.NL

Toen ik de ondertitel van dit boek las, ‘Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien’, sprak dit boek
me onmiddellijk aan. Ook al had ‘oogsten’ best wel in het lijstje van activiteiten mogen worden opgenomen.
Het boek is een aanrader voor wie wil weten, op hoeveel verschillende wijzen tuinieren mensen gelukkiger kunnen
maken. Het hebben van een tuin is een zegening voor velen. Het is heerlijk om de hele dag buiten te zijn en om in
de aarde alles te verzorgen om bloemen, fruit en groenten te laten groeien. En om met je medetuinders te praten.
Zeker in deze coronatijd is de tuin een toevluchtsoord; voor planten geldt geen anderhalve meter afstand.
De schrijfster vertelt dat tuinieren niet alleen het verzorgen van de tuin
inhoudt, maar vooral ook het verzorgen van de geest. Haar motto is ‘Wie in de
tuin ploegt, wroet ook in het hoofd’, waardoor de geest opgeruimd raakt. Zoals
een tuin wordt ontdaan van onkruid, zo wordt de geest schoongemaakt van
gedachten die beter gemist kunnen worden.
Zo kan verklaard worden waardoor er stadstuinen, zorgtuinen en
instellingstuinen ontstaan, waarbij tuinieren als een medicijn werkt voor
psychische aandoeningen. Naarmate de tuin voller raakt, wordt het hoofd
leger. Het boek gaat dus over alle helende geneugten van het tuinieren,
maar verwacht niet dat je ook veel zult aantreffen over de techniek van het
onderhouden van een tuin, want daar gaat dit boek niet over. En nu nog even
wachten op het komende tuinseizoen!
Ingrid de Vries, Reijerlaan

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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Uilenbord
In de vorige Pergola werd in het stukje over de ‘stille werkers’ het uilenbord genoemd. Wim Rodenburg vond
namelijk dat het geschilderde toiletgebouw niet af was zonder zijn uilenborden. Hij had twee prachtige, nieuwe
exemplaren gemaakt.
Maar wat is nou een uilenbord?, zullen velen zich afgevraagd hebben. In ieder geval zitten ze altijd in de nok van
een voor-pui. Bij vrijstaande gebouwen kun je ze ook aan de achterkant aantreffen.
Ze zitten er niet alleen om de gevel te verfraaien. De borden hebben bijna altijd
een gat, waardoor er een luchtstroom in de binnenruimte ontstaat. Ventileren!
Een woord dat in de coronatijd een herleving meemaakt.
‘Ik zie er geen gat meer in’ wordt gezegd, als je met een, in jouw ogen,
onoplosbaar probleem te maken hebt. Uilen dachten daar duidelijk anders over.
Achter dat gat vonden zij, vaak in een boerderij, een ideale plek om hun nest te
bouwen. De meeste uilenborden zijn trouwens te zien in Groningen, Friesland,
Drenthe en Twente. En nu dus ook op Ter Weer. Zonder gat, dat wel. Maar
welke uil zal het in zijn hoofd halen om in een toiletgebouw de jongen groot te
brengen? Dan ben je als volwassen uil een echt uilskuiken!
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Keukenkruiden in de (moes)tuin
Keukenkruiden zijn vanwege hun smaak en geur geliefd in de keuken. Ze worden
‘kruiden’ genoemd, omdat wij ze gebruiken om gerechten op smaak te brengen.
Naast een lekkere smaak hebben ze vaak een mooie bloeiwijze of opvallend blad.
Denk maar aan de hoge, groengele schermen van venkel, of aan de bolvormige paarse
bloemen van bieslook. Dit maakt keukenkruiden ook tot leuke planten voor een
bloemenborder.

Mag je keukenkruiden bij elkaar zetten?
Vaak staan keukenkruiden in een hoekje van de tuin of in een kruidenbak bij elkaar, zoals het bonenkruid naast
de lavas. Ze lijken een logisch gezelschap te vormen, omdat ze hetzelfde doel hebben: in een lekkere maaltijd
belanden. Maar is het zo’n goed idee om alle keukenkruiden bij elkaar te zetten? Als keukenkruiden op één plek
bij elkaar staan – vaak een plek die rijkelijk is voorzien van compost –, dan zal een aantal planten het waarschijnlijk
goed doen, maar andere planten zullen wegkwijnen. Niet alle planten zijn op dezelfde plaats gelukkig. Een plant
als rozemarijn (die houdt van een zonnige plek en een droge, stenige bodem) is moeilijk te combineren met
bijvoorbeeld lavas, die schaduw wil en het liefst met zijn wortels in een frisse, voedselrijke grond staat. Als je
planten groepeert die om dezelfde standplaats vragen (bijvoorbeeld tijm, rozemarijn en lavendel), dan maak je
een succesvol plantengezelschap.

Welke keukenkruiden vormen een goed gezelschap?
Welke keukenkruiden vormen een goed gezelschap? En hoe kun je keukenkruiden integreren in een
bloemenborder? Door ze in te delen volgens hun ‘successiestadium’ (zie het artikel elders in dit nummer over de
betekenis van successie in de natuur). Hieronder een selectie van keukenkruiden die lekker zijn in de keuken én
die een meerwaarde geven aan de (sier)tuin.
• Eenjarige keukenkruiden zoals rucola en koriander behoren tot de groep van de
• pioniersplanten; ze groeien, bloeien en zaaien zich uit in één seizoen. Je zet ze bij elkaar
• in een bloemenakker of in de moestuin, altijd in de zon. Jaarlijks moet je de bodem• • •
• verstoren en opnieuw inzaaien. Andere eenjarige keukenkruiden voor in de zon zijn
• basilicum, bernagie, dille, goudsbloem, marjoraan en Oost-Indische kers.
• Een- of tweejarige keukenkruiden voor in halfschaduw en schaduw zijn minder talrijk.
• Hier zet je kervel en peterselie.
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Doorlevende keukenkruiden zoals bieslook en munt horen tot de groep
van de graslandplanten. Je zet ze bij elkaar in een lage bloemenborder.
Deze planten bloeien in mei-juni. Andere graslandkruiden zijn duizendblad, kleine pimpernel, wilde marjolein en Franse dragon.
Forsere keukenkruiden zoals lavas en venkel behoren tot de ruigteplanten. Je zet ze bij elkaar in een hoge bloemenborder. Deze planten
bloeien in augustus. Andere ruigtekeukenkruiden zijn grote engelwortel •
en mierikswortel.
• Doorlevende kruiden
• uit de bosrand zoals daslook zijn geschikt voor de (half-) • •
• schaduwborder. Ze houden van een humusrijke bodem.
• Andere bosrandkruiden zijn bosaardbeien, maarts viooltje,
• lievevrouwbedstro en roomse kervel. Ook pepermunt en
• citroenmelisse verdragen wat schaduw, maar deze kun je ook
• bij de graslandplanten zetten.
• De mediterrane keukenkruiden zoals tijm en rozemarijn zijn
• erg populair in de keuken. Ze komen uit een ander klimaat en
• geven de voorkeur aan volle zon en een arme, stenige bodem.
Andere mediterrane kruiden zijn citroentijm, sinaasappeltijm, hysop, lavendel en salie.

Bron: Velt

De vissenvriend
In weer en wind gaat Aad Dijkhuizen, onze
penningmeester, gedurende vele weken op de
Ruigelaan van vijver naar vijver met een hand vol voer.
Dankbaar zijn zij die door ziekte of andere reden dat
niet zelf konden doen. Een echte vissenvriend!
Anke Cuijpers, Ruigelaan

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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Aanleg elektra naar blokhut op De Driesprong
In januari is elektra aangelegd naar de blokhut op De Driesprong. Hierin staan spullen opgeslagen als de
maaimachines, de heggenscharen, de generator en de brandstof. Het aanleggen is gedaan uit milieuoogpunt. Wij
willen namelijk in de toekomst alles wat op benzine loopt, vervangen door oplaadbare machines.
De werkzaamheden hielden onder andere in het leggen van een grondkabel in het graspad (zie bijgaande foto’s).
Een paar tuinders van de Driesprong worden bedankt voor het zware werk, waarmee ze hebben geholpen (Harrie,
Jan, Toni, Peter, Kees en Jan voor het installeren). Inmiddels werkt alles prima!
Peter van Deursen, BC-lid De Driesprong

Kruidenpuzzel
In vervolg op het kruidenartikel op de vorige bladzij hieronder een leuke puzzel, waarin kruiden centraal staan.
Wij ontvingen deze van Gré Brouwer van De Driesprong.

Zoek het kruid
Vul de, op grond van hun beschrijving, gevonden kruiden op hun regel in. De letters van het woord moeten op de
plek van het sterretje en de puntjes worden geplaatst. Het aantal puntjes plus het sterretje zijn tevens het aantal
letters van het kruid.
Na invulling vormen de letters op de plaats van de sterretjes van boven naar beneden een woord, dat de oplossing
is van de puzzel.
Veel puzzelplezier gewenst!
11. Kruid voor een lekkere soep					
*…..
12. Een goede combinatie met tomaat en knoflook
*………
13. Nodig in de hachee					
..*….
14. Garnering voor worteltjes			
……..*.
15. Dit kruid hoort bij vis					
*….
16. Doet het goed in combinatie met kwark		
..*…..
17. Moet in de wildmarinade				
…..*
18. Pizzakruid							*……..
19. Maakt sla pittig					
….*..
10. Een echt keukenkruid					
*…
11. Bosje verse kruiden				
…..*……
12. Moet in de erwtensoep				
…..*..
Gré Brouwer, De Driesprong
De oplossing van de puzzel wordt bekendgemaakt in het volgende (lente)nummer van De Pergola.
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In gesprek met Henk van der Kwaak
‘Tuinieren zit in mijn DNA’
Wij van de redactie beschouwen hem zo langzamerhand als onze ‘vaste columnist’. In iedere Pergola is steevast wel
een artikel (of meerdere) van zijn hand te vinden. Maar wie is toch de man achter deze vlotte pen?
Om daar achter te komen, gingen wij met hem in gesprek.

Vertel eens iets over jezelf en hoe ben je tot tuinieren gekomen?
Ik ben een echte Leidenaar, geboren net na de oorlog in 1946 en dus ook een echte babyboomer.
Als kind was ik al betrokken bij tuinieren, want mijn vader en opa hadden allebei een volkstuin op complex ‘Ons
Buiten’ in Leiden. Ik had grote belangstelling voor alles wat leefde en kwam als peuter al thuis met allerlei beestjes
die ik had gevonden, wat mijn moeder vaak niet zo leuk vond. Mijn opa kon mij vertellen wat dat voor beestjes
waren. Dankzij hem ben ik zelf gaan tuinieren. Hij moest een keer naar het ziekenhuis en daarna revalideren
en toen heb ik, met weinig kennis van zaken, zijn tuin een beetje bijgehouden. Zo is mijn liefde voor tuinieren
ontstaan. Op een gegeven moment heb ik de tuin van mijn vader overgenomen. Ik heb zo’n 25 jaar getuinierd op
‘Ons Buiten’, ook toen ik al in Wassenaar woonde. ‘Ons Buiten’ is een enorm complex met zo’n 400 percelen.
Doordat het zo groot is, was er een eigen inkoop. Op woensdagmiddag en zaterdagochtend ben ik in de winkel
gaan helpen. Toen ik daar voor het eerst kwam, schrok ik mij een hoedje, want aan gif geen gebrek. Tijdens de 20
jaar dat ik daar heb gewerkt, heb ik stapje voor stapje voor elkaar gekregen, dat men overging op milieuvriendelijke
producten.

Hoe zag je werkzame leven eruit?
Nadat ik de Pabo (toen nog kweekschool) had gedaan, ben ik onderwijzer geworden in Wassenaar op de
Bloemcampschool. Dat is de school waar ook de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane op zaten. Daarna werd ik
directeur van een andere basisschool in Wassenaar. Die school bestaat niet meer.
Na een dramatische gebeurtenis met één van mijn leerlingen, die een enorme impact op mij had, ben ik het
basisonderwijs uitgegaan en gaan werken bij de Haeghe Groep in Den Haag, een sociale werkvoorziening.
Dat heb ik bijna 20 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik gaf daar vooral taal- en rekenlessen aan hoofdzakelijk
buitenlanders van wel 23 verschillende nationaliteiten. Ik heb heel wat mensen, die als analfabeet binnenkwamen,
leren lezen en schrijven.
Na 44 jaar lesgeven zag ik heel erg tegen mijn pensionering op en wilde nog graag doorgaan. Den Haag moest
echter ambtenaren kwijt en mijn verzoek om te mogen blijven, werd niet ingewilligd. En dan is het heerlijk om een
volkstuin te hebben. Twintig jaar op Ter Weer inmiddels.

Mij verbaast iedere keer weer jouw enorme kennis van
planten en dieren. Hoe kom je daaraan?
Ik heb, denk ik, oog voor detail. En als je iets niet weet, dan zoek
je het op. Mijn tuinhuisje is een bibliotheekje, want er staan
tientallen boeken in.

Wat voor soort tuin heb je en wat verbouw je zoal?
Ik heb een gewone huis-, tuin- en keukenvolkstuin, met planten
en de meest voorkomende groenten. Maar ik woon in mijn flat op
een galerij waar ik de enige Nederlander ben en ik kweek voor
mijn Antilliaanse buren in mijn kas habanero, de heetste pepers
die er zijn. Ik eet ze zelf niet, maar mijn buren zijn er erg blij
mee. Ik krijg al tranen in mijn ogen en vlammen uit mijn oren, als
ik naar die pepers kijk.
Ik tuinier nog op de ouderwetse manier. Ik maak een voor en spit dan de tuin om. Zo heb ik het destijds geleerd
in Leiden en die gewoonte heb ik meegenomen. Het mooie van deze hobby is, dat wij het allemaal op onze eigen
manier kunnen doen. Naast tuinieren heb ik nog andere hobby’s, met als belangrijkste: lezen!
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Gezien jouw vele pennenvruchten voor De Pergola kost schrijven jou geen moeite?
Ik heb mijn hele leven al geschreven. Op de lagere school zat ik op de jaarlijkse klasfoto, of met een boek in mijn
handen, of ik zat te schrijven. Schrijven is voor mij een manier om je gedachten te ordenen. Schrijven gaat nu
eenmaal langzamer dan praten. En twitteren? Het mag duidelijk zijn dat ik liever wat langer nadenk!
Namens de redactie, Dicky van der Deijl

Wat gaat 2021 voor Cor en mij brengen?!
Cor en ik zijn de trotse bezitters van perceel 69 op complex De Driesprong. Onze tuin is voor een groot deel
ingedeeld als siertuin. Verder staat er een grote fruitkooi op en een blokhut. In de fruitkooi hebben we blauwe
bessen, aalbessen, rode en gele frambozen, bramen, kersen, druiven, Japanse wijnbes en aardbeien. Voor de kooi is
een border, die we binnenkort omtoveren tot een groentetuin.
Met de kleinkinderen plukken we ieder jaar het fruit in de fruitkooi. Hoe leuk en leerzaam is het, om ze te laten
zien hoe alles groeit en straks ook hun eigen groenten te laten oogsten. Een mooi, nieuw projectje dus.
Wat ook een nieuw ‘project’ voor ons is, is dit jaar met prepensioen gaan. Hebben we dan tijd over?
Echt niet! Met onze hobby’s, zoals tuinieren,
wandelen, oppassen op de kleinkinderen,
zonsondergangetje pakken op het strand,
fotoboeken maken van al die foto’s die we
nog hebben liggen, sudoku’s maken en allerlei
nieuwe projectjes, hebben we eerder tijd te
kort. Toch zal het anders aan gaan voelen, als
we tussen onze hobby’s door geen werk meer
hebben om naartoe te gaan. Het jaar 2021 wordt
voor ons dus een jaar van ervaren wat het is om
met pensioen te zijn en natuurlijk weer volop
genieten van onze volkstuin!
Wenny Visser, De Driesprong

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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In Memoriam Jaap van Duijn
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door letterlijk een val die de dood ten gevolge heeft gehad, een donderslag. Ik
spreek over Jaap van Duijn, mijn buurman van huisje 11 op de Ruigelaan. Jaap is een actief vrijwilliger geweest op
de Ruigelaan en was altijd bereid voorkomende werkzaamheden uit eigen initiatief uit te voeren.
Hij was in de loop der jaren een vriend geworden en zijn vrouw Nelly al evenzeer een vriendin. In het afgelopen
jaar waren er dagelijks contacten. Kinderen en kleinkinderen van Jacob en Nelly werden zeer goede bekenden,
met name kleinzoon Alex.
De dreun die Nelly en de kinderen te verwerken hebben gekregen, kan ik niet onder woorden brengen. Met de
dood kan niet gesproken worden over de gapende wonden die hij aanricht en nalaat. Daarbij vergeleken – het kan
niet eens vergeleken worden – is het verlies van een echte vriend, want dat was Jaap (soms Jacob). En daarvan geeft
deze tekst getuigenis. Ik vond het nodig om in De Pergola daarover te schrijven.
Van een stralende zomer zijn ook de buren, wij dus, in een kille, natte herfst/winter beland.
F. Cuijpers, Ruigelaan

Wat betekent ‘successie’ in de natuur?
De natuur zorgt ervoor, dat een kale bodem nooit lang onbegroeid blijft. Al snel ontwikkelt zich spontaan
plantengroei (vegetatie). Wordt er niet ingegrepen, dan verandert (evolueert) deze plantengroei voortdurend en
komen er steeds meer planten bij. Uiteindelijk groeit de oorspronkelijk kale bodem helemaal dicht.
Als eerste zet zich de pioniersvegetatie op de kale bodem, daarna ontwikkelt zich de graslandvegetatie, gevolgd
door de ruigtekruidenvegetatie en de struweel- en bosvegetatie. Het eindstadium of de climaxvegetatie in onze
contreien is het loofbos. Dit hele proces van opeenvolgende stadia van plantengroei noemen we successie of ook
wel vegetatieproces.
De tijdspanne tussen pioniers- en ruigtevegetatie is behoorlijk kort (maximaal vijf jaar);
de overgang van ruigte naar struweel neemt slechts twee tot vijf jaar in beslag. De
evolutie van struweel naar een stabiel bos daarentegen kan meer dan honderd jaar duren.

Pioniersvegetatie
Pioniersplanten zijn planten, die de bodem heel snel bedekken. Het zijn vaak één- en
tweejarige kruiden. Ze kiemen snel, groeien snel en bloeien snel. Ze vormen veel en licht
zaad, dat zich gemakkelijk verspreidt. Zo bedekken ze heel snel een naakte bodem. Ze
komen in grote aantallen voor. We vinden pioniersplanten o.a. aan een omgevallen boom,
waar mensen actief zijn en na een storm of een brand. Veel pioniers zijn ongewenst.
We noemen ze onkruiden, zoals bijvoorbeeld melganzenvoet, perzikkruid en harig
knopkruid. Er zijn echter ook heel mooie soorten, zoals korenbloem, grote klaproos en
echte kamille.

Graslandvegetatie
Na een tijd evolueert de pioniersvegetatie naar
een graslandvegetatie. Dat gebeurt meestal na één
groeiseizoen. Grassen zijn meerjarig. Ze kiemen trager en
wortelen dieper dan pioniersplanten. De graswortels vormen
een grasmat die ondoordringbaar is voor de wortels van
pioniersplanten. De pioniersplanten verdwijnen, omdat ze niet
kunnen concurreren met de grassen.
In een graslandvegetatie vind je naast grassen ook andere
planten: de graslandplanten. Hun bouw is aangepast aan het
leven in een dichte grasmat. Ze hebben diepe wortels die onder
de mat van graswortels zitten. Vaak hebben graslandplanten
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een bladrozet. Met dat rozet werpen ze schaduw op het gras dat rond hun stengel groeit. Zo houden ze het gras
op een afstand, omdat gras niet goed in schaduw groeit. Graslandplanten hebben een lange bloeistengel die boven
de grassen uitsteekt. Een voorbeeld van een typische graslandplant is de paardenbloem. Het zijn vaak geliefde
tuinplanten. Veel sierplanten zijn graslandplanten, zoals margriet, gewoon duizendblad en langbladige ereprijs.

Ruigtekruidenvegetatie
Als het gras niet wordt gemaaid of afgegraasd, komt het in bloei. Na de bloei leggen de halmen zich plat en sterven
af. Dat gebeurt jaar na jaar opnieuw. Het resultaat is een dik pak opeengestapeld gras, waarvan de onderste laag
langzaam verteert. Door die vertering wordt de bodem voedselrijker. Na verloop van tijd worden de graslandplanten
vervangen door ruigtekruiden. Ruigtekruiden zijn meerjarige, hoog opschietende kruiden die groeien op
voedselrijke bodems. Ze hebben sterk ontwikkelde wortels. Tot deze groep behoren o.a. de brandnetel, braam,
leverkruid, harig wilgenroosje, boerenwormkruid, grote kaardebol, moerasspirea en kattestaart. Langzaamaan
verdwijnen het gras en de graslandplanten.

Struweel- en bosvegetatie
In de ruigte komen langzaam maar zeker zaailingen van struiken en bomen. Hun zaden worden aangevoerd door de
wind, het water en vogels. Er ontstaat een struweel met struiken als meidoorn, sleedoorn, wilg, vlier… en de eerste
bomen schieten op (berk, els, abeel…). Na verloop van tijd groeien de bomen boven het struweel uit. Een aantal
struiken verdwijnt door het gebrek aan licht. Het struweel verandert langzaamaan in een bos. Wat nog rest aan
grassoorten of ruigtekruiden verdwijnt volledig door het tekort aan licht.
De eerste bomen zijn lichtkiemers. Dat betekent dat hun zaad licht nodig heeft om te kiemen. Door hun
dichte bladerdek maken ze dan de weg vrij voor soorten die een schaduwrijke plek verkiezen. Zo evolueert
het bos van een gemengd bos met lichtminnende soorten (onder andere grove den, berk en populier) naar
een bos met halfschaduwsoorten (tamme kastanje, boskers, eik en es). Ten slotte wordt het een bos met
schaduwboomsoorten (onder andere beuk, haagbeuk en esdoorn).
Oud bos is in ons klimaat de climaxvegetatie, het eindpunt. Als de mens niet ingrijpt – door bijv. houtkap of een
bosbrand – blijft dit een stabiel ecosysteem. Wel kunnen er plaatselijk open plekken ontstaan, door als bijvoorbeeld
een boom ontworteld raakt of als het wild een plek intens begraast. Hier vestigen zich in de loop der jaren opnieuw
houtige gewassen. Op grotere schaal blijft het ecosysteem echter behouden. Alleen bij een ingrijpende gebeurtenis
(bosbrand of totale houtkap) begint successie helemaal van vooraf aan.
Bron: o.a. Velt

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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Nog een keer Roundup
Zo’n vier jaar geleden stond in onze Pergola een stukje van mijn hand over Roundup. Deels was het een positief
artikel. Nadat ik jarenlang door sommige mede-Ter Weerders als ‘gekke-Henkie’ was weggezet omdat ik tegen het
gebruik ervan was, werd besloten dat dat gif WVV-breed verboden spul was. Opluchting was bij de meesten het
gevoel. De schoffel zou het platspuiten van het parkeerterrein overnemen. Letterlijk beter voor lijf en leden. In deze
uitdrukking worden natuurlijk niet de leden van de WVV bedoeld, maar het kan wel.
M’n verhaal had ook een andere kant. In Europa werd in heel wat landen gesteggeld over het wel of niet toestaan
van dat goedje. Het besluit tot een verbod zou in de Europese Unie genomen moeten worden. Er werd meermalen
over gestemd, maar telkens bleek dat de lobbyisten van Mantano/Bayer erin waren geslaagd zo’n verbod te
dwarsbomen.
Sommige Europese landen waren het getreuzel zat en besloten Roundup uit de schappen te laten
halen. Daar hadden ze gezien, dat er wel degelijk een verband bestond tussen het gebruik van
het onkruidbestrijdingsmiddel en de soms massale bijensterfte. Dat gebeurde niet in Nederland.
Opeenvolgende ministers van landbouw hielden de boeren, die dat spul graag gebruikten, de
hand boven het hoofd. Heel wat boeren hadden trouwens zelf al voor andere manieren van
onkruidbestrijding gekozen. Meestal waren dat jonge boeren die hun kinderen liever in een
gezonde omgeving zagen opgroeien.
Waarom schrijf ik nu dit stukje? Wel, enige maanden geleden las ik het bericht, dat tuincentra in
Nederland met elkaar hadden afgesproken Roundup uit het assortiment te halen. Voortschrijdend
inzicht zou je kunnen denken. Of het verstand komt met de jaren. Ik denk dat de dalende
verkoopcijfers eerder de aanleiding waren voor dit besluit.
Is Roundup hiermee uit Nederland verdwenen? Nee, alleen de tuincentra verkopen het niet meer.
Op heel veel plekken is het nog volop verkrijgbaar. Een boer doet zijn boodschappen niet bij een tuincentrum. Het
wachten is dus op een minister van landbouw die een totaal verbod afkondigt.
Ik ga even kijken op welke datum de eerstvolgende Sint-Juttemis valt.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Ook in België verbaast men zich over het Nederlands beleid betreffende het gebruik van pesticiden, gezien
onderstaand bericht. In dit geval gaat het niet om Roundup, maar Velt ageert tegen het besluit van een rechter om
het verbod op het pesticidegebruik door groendiensten en hoveniers op te heffen.			
De redactie

Gaat Nederland terug naar volop pesticiden spuiten?
In Nederland heeft een rechter het verbod op het pesticidegebruik door groendiensten en hoveniers onderuit
gehaald. “Een bijzonder trieste beslissing,” zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Hopelijk wordt
het spuiten van pesticiden niet terug de dagelijkse praktijk. Het kan perfect zonder. Dat is in de voorbije jaren
veelvuldig aangetoond.”

Wat is er gebeurd?
Op 24 november jl. heeft het gerechtshof in Den Haag een streep gehaald door het wettelijk verbod op het gebruik
van pesticiden door professionals (tuinaannemers, gemeentelijke diensten…) buiten de landbouw. Sinds oktober
2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidverdelgers op verhardingen (zoals parkings en paden), later voor
alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Het gerechtshof oordeelt dat dit verbod ‘een
wettelijke grondslag ontbeert en onverbindend is’.
Deze uitspraak kwam er in hoger beroep. Dit hoger beroep werd ingesteld door Nefyto, de vertegenwoordiger
van pesticidefabrikanten, en Artemis, belangenbehartiger van biologische bestrijding. In eerste aanleg werd hun
vordering afgewezen, in hoger beroep kregen Nefyto en Artemis gelijk.

Wat nu?
Deze uitspraak schrapt het verbod. Gemeenten, hoveniers en andere professionele gebruikers mogen dus weer
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pesticiden gebruiken op verhardingen en groenzones (parken, begraafplaatsen, speeltuinen…).
Gaan de groenbeheerders terug naar de spuit grijpen? Gaat het bevoegd ministerie in hoger beroep
verdere gerechtelijke stappen zetten tegen deze uitspraak?

Doe het zonder
Velt roept op om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Al ettelijke jaren tonen groenbeheerders, dat het zonder pesticiden kan. Tot grote tevredenheid van de gemeente, de
bevolking, en ja, ook van de beheerders zelf die deze producten niet meer hoeven te gebruiken.
“Tegelijkertijd wil ik Nefyto en Artemis oproepen, om stappen vooruit te zetten naar een
groenbeheer zonder pesticiden,” zegt Geert Gommers. “Terug naar pesticiden spuiten is een
oubollige aanpak. Het is net alsof iedereen terug met een vervuilende dieselwagen zou rijden.”
Bron: Velt

Tja, tja, tja, wat zullen we eten?
Palmkool (Brassica oleracea var. palmifolia)
Palmkool, een klassieke vergeten groente, vind je steeds vaker in de moestuin. Het is een tweejarig, winterhard,
eeuwenoud bladgewas dat op alle grondsoorten geteeld kan worden. Het wordt palmkool genoemd, omdat het
tijdens de groei steeds meer op een miniatuurpalmboompje gaat lijken. Deze koolsoort misstaat dus niet in de
siertuin; het is een eetbare sierkool.

Oorsprong
Palmkool komt oorspronkelijk uit de Toscane in het Middellandse Zeegebied en wordt vooral in Italië veel gegeten.
De Italiaanse naam is Cavolo nero (zwarte kool) vanwege het zeer donker gekleurde blad. Palmkool werd tot in de
19e eeuw ook in Nederland geteeld, maar is daarna in de vergetelheid geraakt. De groente wordt nu langzamerhand
weer populair en terecht!

Palmkool telen
Palmkool is een echte koolsoort en onder andere familie van de koolraap, broccoli, boerenkool en mosterdplant.

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

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl
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De plant is net als boerenkool gemakkelijk te telen. In maart kan er voorgezaaid worden (binnen of in een koude bak of kas) en vanaf april tot en
met half juli direct buiten in de moestuin: plantafstand 30-40 cm in de rij;
40 cm tussen de rijen. Palmkool wordt gemiddeld 80 tot 100 centimeter
groot en de donkergroene tot zwartgroene, gebobbelde bladeren zijn
60-80 cm lang en 8-10 cm breed. Het blad kan geoogst worden als het ca.
25 cm lang is. Als je oogst van onder naar boven en het hart laat zitten,
kun je dat vanaf de herfst tot ver in februari doen De plant kan heel goed
tegen kou en groeit zelfs het beste bij koel weer. Hij kan vrij strenge
winters prima overleven en is daarom een echte wintergroente. Als de
vorst erover is geweest, smaakt het blad wat zoeter.

Eén echte vijand
Palmkool heeft – behalve slakken – maar één echte vijand waar (bijna) iedereen mee te maken krijgt: het koolwitje.
Dat schattige vlindertje legt eitjes op (of onder) het blad en daar komen rupsen uit die met alle plezier grote gaten
in het blad vreten.

Culinaire toepassing
Palmkool is een kool met een verfijnde smaak, milder dan de andere kolen. De bladeren dienen iets langer
gekookt te worden dan boerenkool en zijn supergezond. Omdat de nerf wat taaier is, kun je die beter verwijderen.
Palmkool is prima te gebruiken in plaats van spinazie.
Hieronder volgt een recept voor twee personen van pasta met palmkool.

Ingrediënten:
1 tl olijfolie
150 gram spekjes
1 teen knoflook, geperst
400 gram palmkool
200 ml slagroom
handje kerstomaatjes in vieren
50 gram spirelli
peper en zout uit de molen
beetje citroensap
Bereidingswijze:
• Bak de spekjes uit in een tl olijfolie.
• Doe als ze een beetje gekleurd zijn de in repen gesneden palmkool erbij en de knoflook.
• Dit moet minstens 10 minuten garen.
• Ondertussen kook je de pasta volgens de gebruiksaanwijzing en voeg je af en toe een beetje pastawater
• toe, zodat het als het ware kan roerbak-sudderen.
• Kijk of je kool gaar is, doe de room erbij en warm het geheel goed door.
• Breng op smaak met peper, zout en een beetje citroensap.
• Laat de pasta uitlekken en schep deze door het koolmengsel.
De redactie
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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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