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Van de redactie
Het is hoogzomer en de natuur is op haar hoogtepunt. Of, in de woorden van Frans Cuijpers van de Ruijgelaan
gezegd: ‘Hoogzomer betekent dat alles wat kan groeien, alles wat kan bloeien, alles wat kan vliegen zich heeft
voortgeplant, alles wat over de grond kruipt en rent, zijn optimum heeft bereikt’. Hoogzomer is dus het toppunt
van groei en bloei en derhalve oogsttijd bij uitstek (augustus wordt niet voor niets ‘oogstmaand’ genoemd). Corinne
Kulk vertelt in dit nummer wat zij met haar oogst doet.
Helaas groeit in deze tijd ook het onkruid tussen onze gewassen even hard mee en dat kan menige tuinder veel
stress opleveren, hoewel we volgens Gerard de Vries van de Reijerlaan ook niet zonder onkruid zouden kunnen.
Een vóór en een tegen dus en die tegenstelling vindt u meer in dit nummer.
Dat onkruid best mooi kan zijn, laat de klaproos, een echte pioniersplant die zo snel mogelijk een kale bodem wil
bedekken, op de voorplaat zien.
Wat eveneens stress kan geven, zijn veenmollen die de wortels
van je plant helemaal opvreten. Niek Rader van De Driesprong
heeft nu iets gevonden, dat echt schijnt te werken tegen deze
plaag. Daartegenover staat dat we insecten ook hard nodig
hebben, zoals in de boekentip van Ada Buijs valt te lezen. Weer
zo’n tegenstelling.
Ervaar je stress op je tuin, dan ben je volgens Henk van der
Kwaak verkeerd bezig. Op een volkstuin moet je relaxen en
alleen in de eerste versnelling staan. Zodra je het gevoel hebt dat
je moet opschakelen, heb je meteen te maken met de vraag of je wel met een hobby bezig bent, aldus Henk. Hij
geeft in zijn artikel nog een advies tegen stress.
Na tientallen jaren alleen in het oosten van het land te zijn gesignaleerd, wordt de Europese hoornaar nu ook
vaak in onze kuststreek waargenomen. In dit nummer uitgebreid aandacht voor deze imposante verschijning.
Op 3 juli werd er weer vergaderd op Ter Weer en wel in de open lucht! De vergadering duurde slechts vijf
kwartier en werd afgesloten met een lunch, waarbij iedereen zijn culinaire talenten kon laten zien. Een idee
misschien voor de andere complexen?
Op 5 mei moesten wij afscheid nemen van Klaas van der Poel, oud-complexvoorzitter van de Reijerlaan. In
het verleden, voordat hij ziek werd, heeft hij regelmatig met zijn pennenvruchten bijgedragen aan De Pergola.
Corinne Kulk blikt, namens de andere tuinders van de Reijerlaan, terug op Klaas (zie hieronder).
Er valt uiteraard nog veel meer te lezen in dit nummer. Wij hopen u hiermee een fijn en (hoog)zomers
leesmomentje te kunnen bezorgen!
De redactie

In Memoriam Klaas van der Poel
Op 5 mei jl. overleed op 80-jarige leeftijd Klaas van der Poel, oud-complexvoorzitter van de
Reijerlaan. Namens de tuinders van de Reijerlaan heeft Corinne Kulk haar herinneringen aan hem
opgeschreven.
Klaas van der Poel… is niet meer. Een markante man met een zware stem.
De eerste keer dat ik met hem te maken kreeg, was toen ik lid werd van de WVV. Er ging iets mis
met de toewijzing van de tuin. Klaas loste dat wel creatief op.
Een jaar later zaten we samen in de BC. Klaas wàs creatief! Op de tuinvergadering onder de ‘beuk’
werd een gouden tuinkabouter uitgedeeld. Kreeg de grootste rommelmaker een figuurlijke veeg
uit de pan en wist iedereen weer, waar die aan toe was.
De BC werd overgedragen en Klaas ging weer alleen tuinieren. Hij dacht daarbij vooral aan zijn
bijen! De bloemen (lees onkruid) tierden welig. Hij kreeg hulp van een stel goede vrienden en van
medetuinders. De tuin zag er ineens geweldig uit. Hij maakte altijd een praatje, vroeg altijd hoe
het ermee ging en interpreteerde de regels volgens het rode boekje, ook zeer creatief.
Klaas, wij van de Reijerlaan zullen jouw creativiteit voor altijd missen. Groene en goede reis…
Corinne Kulk, namens de Reijerlaan-tuinders
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Van de bestuurstafel
Als bestuur van een vereniging word je geacht over de grenzen van je vereniging heen te kijken en te letten op
maatschappelijke ontwikkelingen, waarop door de vereniging geanticipeerd moet worden.
Op 1 juli 2021 trad de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet geldt
voor alle stichtingen en verenigingen in Nederland. Nieuw is dat in een wet is vastgelegd dat bestuursleden en
toezichthouders de plicht hebben om 1) het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen, wat voorheen
nog niet wettelijk was vastgelegd. Ook is er 2) veel aandacht voor tegenstrijdige belangen, waardoor o.a. moet
worden bepaald hoe besluitvorming plaatsvindt in het geval van belangenverstrengeling.
De vraag is of wij als bestuur daardoor anders moeten gaan handelen. Onze
conclusie is dat dit niet het geval is. Zowel ten aanzien van punt 1) als van
punt 2) kunnen we vaststellen, dat wij daaraan ruimschoots voldoen. Wij zijn
transparant, er wordt niet gesjoemeld en ga zo maar door. De maatschappij
wordt steeds gecompliceerder, reden waarom van overheidswege wordt
getracht ontwikkelingen te sturen in de gewenste richting.
Waarom is deze wet er gekomen? Er is al lang veel bepaald in de jurisprudentie.
Nu wordt die dus gecodificeerd in een wet. Jurisprudentie is een bron voor
de rechtspraak. In wetten kan die formeel in breder kader geordend worden
vastgelegd. In principe verandert er inhoudelijk dus niet veel. Het blijft gewoon opletten om als bestuur zorgvuldig
te functioneren. Vroeger mocht ook al niet wat nu in de wet is bepaald. Het verschil is echter, dat er nu zowel
jurisprudentie als wetgeving is. En jurisprudentie blijft er komen, omdat niet alles in wetten vooraf is vast te leggen.
Zo volgt de wet het gebeuren in de maatschappij.
Het is maar te hopen dat deze wet een goede functie gaat krijgen in de maatschappij en beter blijkt te werken dan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Want die wet is ontwrichtend en dient het maatschappelijk belang niet.
Een wet waar iedereen hinder van heeft. We wachten het maar af.
Paul J. Vermeer, voorzitter WVV

Leuk vergaderen op Ter Weer
De meeste Ter Weerders waren vorig jaar niet tot tranen toe geroerd, toen bekend werd dat de complexvergadering
niet door kon gaan. Ter Weerders zijn geen vergadertijgers.
Ada Buijs, onze BC-voorzitter, kondigde in mei aan, dat er op 3 juli weer een vergadering gehouden kon worden.
Nee, niet in een bedompt zaaltje. Het risico dat compleet Ter Weer overwoekerd zou worden door onkruid, omdat
de tuinders corona lagen uit te zieken, was te groot. Ada’s oplossing: vergaderen op het parkeerterrein.
Enkele enthousiastelingen zetten die zaterdag een grote partytent op. Je kon maar nooit weten. De regengod
Pluvius bleek in de voorgaande weken immers een onbetrouwbaar sujet te zijn.
Klokslag 11 opende Ada de vergadering. Het overgrote deel van de tuinders was aanwezig. Het vergaderen toch een
beetje gemist? Of was de aangekondigde gezamenlijke lunch het lokkertje? Hoe het ook zij, de vergadering verliep
vlekkeloos. Deze Pergola is niet de plek om daar heel diep op in te gaan. De Ter Weerders kregen de door Meineke
gemaakte, duidelijke notulen. Ik neem aan dat tuinders van de andere complexen die niet met open mond zullen
lezen. Ieder complex heeft zijn eigen ding. In een vlot tempo werd de agenda afgehandeld. Slechts vijf kwartier had
het zitvlees die harde stoel moeten dulden.
En dan kwam het: de lunch! Dat er heel wat culinaire talenten op Ter Weer actief zijn, bleek al snel. Overal
vandaan werden uiensoep, Surinaamse lekkernijen, salades, quiches en… aangedragen. Deze Pergola zou een
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extra blad moeten invoegen, om de opsomming compleet te maken. Dat mijn eigen bijdrage - vier armzalige blikjes
knakworst - onaangeroerd bleven, verbaasde mij niet. Een knakworst kan nooit concurreren met lekkernijen
uit eigen keuken. En dan bedoel ik uiteraard niet die van mij. Tot slot: een complexvergadering buiten met een
afsluitende lunch, is misschien ook een idee voor de andere complexen.
Enne… Pluvius hield zich gedeisd. Hij zal gedacht hebben: ‘Ik heb ze de afgelopen tijd al genoeg geplaagd’.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

Een creatief naambordje!

JKVDDOOLBV.NL

Deze foto is begin juni gemaakt op complex Het Kerkehout. Deze tuin is van onze nieuwe huurster, die een creatief
idee had voor het gebruik van een naambordje. Haar naam staat in het groen in haar tuin!
Erna Schmit, Het Kerkehout

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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Geen peuken a.u.b.

Onderhoud Driesprong
Na lange (corona)tijd was er weer
algemeen onderhoud mogelijk op
De Driesprong.
Zaterdag 10 juli was de eerste
groep aan de beurt en werd o.a.
de meterslange heg van het
complex gesnoeid. Het is uiteraard
niet de bedoeling, dat tijdens
zo’n onderhoud ook eventuele
‘zwerfpeuken’ van de paden van
een complex moeten worden
opgeraapt (zie de bijdrage van
secretaris Arie van Duijn
hiernaast).
De redactie

Een normaal en vertrouwd beeld is het
geworden: peuken in de goot, op de
stoep, uitgedrukt in het strandzand, ja
zelfs op het pad van het volkstuinpark
kom je ze tegen… overal slingeren
sigarettenfilters.
Er is een opruimdag geweest, om aandacht te geven aan deze milieuschade
die al deze zwerfpeuken veroorzaken.
Doel was om 250.000 peuken te rapen,
gelijk aan wat het ‘Peukenmeisje’ in
haar eentje tot nu toe heeft opgeraapt.
Wat is er nu zo schadelijk aan deze peuken, als deze
in de openbare ruimte worden weggegooid? Probleem
één is dat ze uiteenvallen tot microplastics, die voor
eeuwig blijven bestaan en overal in doordringen.
Probleem twee is dat ze duizenden chemische stoffen
bevatten, waaronder lood en arsenicum. Bomen,
struiken en grassen worden gehinderd in hun groei.
Een peuk vervuilt acht liter water. Wat ben je voor een
hersenloze zaadcel om dit zo weg te gooien op een pad
van een tuinpark. Een gifvrij tuinpark onderhouden wij
samen. ‘Bezint eer gij begint’.
Arie van Duijn, secretaris WVV

Na ongeveer anderhalf jaar zijn
de handen weer eens flink uit de
mouwen gestoken en dat is te zien
ook! Het ziet er weer keurig uit.
Groetjes van groep 1

Hortus Botanicusjes
Begin juni jongstleden bezocht ik op een zonnige dag met een Amsterdamse vriend
de prachtige Hortus aan de Plantage Middenlaan. Dat doen we wel vaker, want oh
oh oh, wat is dat toch iedere keer een fantastische belevenis.
Vanzelfsprekend is de moestuinier in mij extra gefocussed op hoe ze daar bomen,
planten, kruiden, enz. zo goed onderhouden. Het lijkt haast een perfecte, ja zeg
maar gerust, foutloze tuin. Hoeveel schoffelende hoveniers zijn daarvoor nodig?
Dan denk je bij jezelf: ‘Hoe zou mij dit ooit kunnen lukken op mijn kleine hortus
van 2,2 are aan de Reijerlaan?’.
Op ons pittoreske complex hebben wij 21 praktijkgerichte botanicusjes,
plantkundige wetenschappertjes, die binnen de mogelijkheden van Moeder Natuur
het optimale resultaat willen behalen. IJs en weder dienende, lukt dat ook meestal
heel goed. Van sla tot sugarsnap, van prei tot peer, van appel tot artisjok, van
venkel tot vijg, van roos tot rozemarijn en nog heel veel meer. De enige vijand die
wij tegenkomen, is het onkruid dat, met de raketsnelheid van ruimtedwazen als
Branson&Musk, overal doorheen raast en grote hoogte bereikt. Werd onkruid ook
maar gewichtloos…
Recent hebben wij onze modeltuintjes opgeschoond, bij gesnoeid en aangeharkt
met fysieke inzet van vele botanicusjes. Wat een feest om te ervaren, hoe onze
favoriete hobby toch altijd voor hechte verbinding zorgt.
Een warme en groene zomergroet.
							Thom ten Veldhuijs, Reijerlaan
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Onkruid, we zouden niet zonder kunnen
Wie door fraaie en goed onderhouden parken en kasteeltuinen wandelt, vraagt zich af hoe men daar het onkruid,
waarvan geen sprietje meer is te herkennen, heeft weten uit te bannen. In een moestuin lukt dat vrijwel nooit.
Onkruid is een geduchte tegenstander van de tuinder en zonder diens hulp kunnen bloemen en planten het niet
winnen van onkruid. De meest hardnekkige vormen van onkruid zijn zevenblad en haagwinde (zie foto).
Zevenblad, als je het zijn gang laat gang, weeft een dicht netwerk van witte kabels zo’n
halve meter onder de grond. De haagwinde doet iets vergelijkbaars maar dan boven
de grond en smoort bloemen en planten in zijn meterslange ranken. Straatgras is weer
kampioen in snelheid. Het kan in twee weken van zaadje uitgroeien tot een rijp gewas
dat zelf ook weer zaad produceert! Over een hoge R-factor gesproken! Als erwten en
kolen zich ook zo snel zouden voortplanten, zouden we ons geen raad weten met zoveel
groente. Maar gecultiveerde gewassen vragen juist veel zorg, zoals compost, water,
ondersteuning en bescherming tegen vogels, allemaal zaken die onkruid helemaal niet
nodig heeft om welig te tieren.
Maar het ruimte geven aan bloemen en planten door het weren van onkruid maakt het tuinieren juist zo de moeite
waard. Onkruid is een energieke en altijd waakzame tegenstander en als we die onder de knie krijgen, geeft dat
veel voldoening. Zonder onkruid zou er weinig te beleven zijn in een tuin. Onkruid, we moeten het weten te
waarderen.									
Gerard de Vries, Reijerlaan

Tuinieren zonder stress
Volkstuinieren is een hobby. Je gaat naar je tuin om daar eens lekker te
relaxen. Het maakt natuurlijk wel een verschil of je naar je tuin gaat als
gepensioneerde met meestal alle tijd van de wereld, of na een dag werken.
Vooral die laatste groep, de werkenden dus, hoor ik nog wel eens dubben.
Hoe deel ik mijn vrije tijd in? Moet ik het hele weekeinde schoffelen en
wieden? Hoeveel avonden moet ik op mijn tuin bezigzijn? Hier begint in mijn
ogen de kans op stress al en het risico dat zo iemand na een jaartje ‘ploeteren’
de pijp aan Maarten geeft.
Toch is deze vervelende gang van zaken volgens mij niet nodig. De meeste tuinen op onze complexen hebben een

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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NO JOB TOO SMALL
A3 VERMEULEN
KO

www.nojobtoosmall.nl
Van Duivenvoordelaan 31 - 2241SN Wassenaar
06 24116447 - adrie@nojobtoosmall.nl
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oppervlakte van zo’n 200 m². Als je die hele ruimte volzet met allerlei groenten, vraag je om narigheid. Niets is
zo bewerkelijk als een moestuin. Schoffelen, wieden – ik noemde het al –, uitdunnen, verspenen en nog heel wat
meer activiteiten slokken uren op. En dat wil je niet. Op een volkstuin moet je alleen in de eerste versnelling staan.
Zodra je het gevoel hebt dat je moet opschakelen, heb je meteen te maken met de vraag of je wel met een hobby
bezig bent. Dwangarbeid is in dit land toch verboden? Een tip voor tuinders die dit gevoel herkennen: zet alleen
groenten op dàt deel van je tuin dat je kunt behappen. Ook letterlijk later op je bord. De rest van de tuin…? Ik zou
het leuk vinden, als er in de volgende Pergola reacties en suggesties komen.
Henk van der Kwaak, Ter Weer

De hoornaar, een grote wesp
De Europese hoornaar duikt steeds vaker in de regio op. Na tientallen jaren alleen in het oosten van het land te zijn
gesignaleerd, wordt deze imposante verschijning nu ook vaak in onze kuststreek waargenomen.
De Europese hoornaar (Vespa crabro) is de grote zus of broer van de gewone wesp.
De honingbij is een verre nicht. Werksters bereiken een lengte tot 2,5 cm, de
koningin haalt bijna 4 cm. Ze zijn behalve aan hun formaat te herkennen aan de
opvallend bruinrode tekening bij kop en borstschild. De Aziatische hoornaar (Vespa
velutina) is donkerder met gele tekening. Er is nog een familielid, de middelste
wesp, die kleiner is dan de hoornaar, maar groter dan de gewone wesp. De
hoornaar-volken bestaan uit honderden tot enkele duizenden exemplaren.

Geweldige bouwmeesters
Wespen zijn de bouwmeesters onder de insecten, zo ook de hoornaars. Zij maken prachtige bouwsels van houtpulp,
met in het midden honingraatstructuren. Het is vederlicht en sterk tegelijk. Zij kiezen hiervoor vaak vogelhuisjes
en holle bomen uit, maar ook weinig gebruikte ruimten in tuinhuisjes, kasten, toiletten en andere holle ruimten in
gebouwen zijn favoriet.

Biefstuketers
Zoals veel wespen zijn hoornaars vleeseters. Zij jagen rusteloos op andere insecten, overdag en – ongebruikelijk
voor wespen – ook ’s nachts. Ze vliegen laag over bloemen om zich op een foeragerend insect te storten.
Honingbijen zijn dikwijls de klos, maar andere insecten staan ook op het menu. Een gevangen prooi wordt eerst
van vleugels en poten ontdaan. Ook het achterlichaam en de kop worden weggegooid. Alleen het middenstuk,
de biefstuk, waar de vliegspieren zitten, wordt naar het nest gebracht: de jongen hebben proteïnen nodig voor de
groei. Hoornaars kauwen hun prooi vaak tot een handzaam balletje, om het gemakkelijk te kunnen vervoeren.
Deze wespen zien er geen been in, om grote libellen als de blauwe keizerslibel of de blauwe glazenmaker te
pakken. Deze worden op de vangplek eerst vakkundig gesloopt, waarna de biefstuk naar het nest wordt gebracht.

Koningin wordt uitgehongerd
Net als bij bijen en andere wespensoorten begint de koningin van de hoornaar in het voorjaar een volk op te
bouwen. Zij zoekt een geschikte plek, meestal een holle boom of een verlaten vogelnest, en begint van houtpulp de
eerste cellen te bouwen en eieren te leggen. Zodra de eerste werksters ter wereld zijn gekomen, nemen deze het
bouwen en voeden van de jongen en koningin over. De koningin concentreert zich op het leggen van de eieren. De
jongen hebben voor de groei vooral eiwit nodig. Volwassen insecten groeien niet meer, zij gebruiken in principe
alleen energie voor het vliegen. Die energie komt van nectar, sap van bomen en overrijp fruit. Een koningin heeft
echter wel proteïnen nodig om eieren te kunnen aanmaken. De jongen geven de koolhydraten, vooral suikers, weer
terug aan de werksters. Hoornaars zijn verzot op het sap van bomen, vooral berk. Als de boom niet vanzelf ergens
bloedt, knagen zij een gat in een tak om het sap te kunnen drinken.
Tegen het eind van het seizoen wordt het voor de werksters steeds moeilijker om een prooi te bemachtigen.
Dan zitten ze er niet op te wachten om extra jongen te voeden. De werksters stoppen dan met het voeden van
de koningin, zodat zij ophoudt met eieren leggen. Zij wordt uitgehongerd en haar kadaver wordt uit het nest
geworpen. De jonge koninginnen zijn dan inmiddels uitgevlogen. Als het koud wordt, zoeken zij een beschut plekje
om te overwinteren – dit kan ook een woning zijn – en beginnen in het late voorjaar een nieuw nest.
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Niet agressief
Ondanks het imposante uiterlijk is de hoornaar niet agressief voor mensen. De kans
dat een hoornaar steekt, is veel kleiner dan bij de driftig aangelegde, gewone wespen
en honingbijen. Zij gaan ook niet snel van een appeltaart of vlaai snoepen. Alleen als
zij het gevoel hebben dat het nest wordt bedreigd, gaan ze over tot de aanval. Als ze
met rust worden gelaten, laten ze jou ook met rust. Alle energie wordt gestoken in
het grootbrengen van de jongen. De hoornaar is een prachtig dier dat ons van een
hoop lastige beestjes verlost. Raak dus niet in paniek van deze grote wesp en sla hem
vooral niet dood.							 Bron: Haagwinde, kwartaalblad van de AVN

Tuinbezoek in een veelbewogen jaar
Wat een feest om in deze coronatijd een tuin te hebben! En
wat heb ik het afgelopen jaar genoten van al die bezoekers
op mijn tuin! Zònder afgemeten afstand, zònder mondkapjes
en hoe meer bezoekers, des te beter! Zomer (zie foto’s)
en winter heb ik mijn veelsoortige tuinbezoekers zoveel
mogelijk gefotografeerd. Nee, poseren wilden ze niet; het
moest een beetje stiekem en snel. Ik kan echt niet zeggen
dat ik een saai en stoffig tuinjaar achter de rug heb! En nu
ligt het nieuwe seizoen al weer op de loer! Heerlijk!
			
Berna Veldhuijzen, Ruijgelaan

Hofcampweg 101
2241 KE Wassenaar
Telefoon 070 - 517 88 41
E-mail: info@bos-tuingereedschappen.nl
www.bos-tuingereedschappen.nl
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Veenmollen
Toen we een aantal jaren geleden met een tante mee gingen werken aan wat nu onze tuin is, bleken we nogal last
te hebben van veenmollen. Iedere keer dat we nieuwe, vooral koolplantjes hadden geplant, lagen er wel weer een
paar om en bleken de wortels net onder de grond helemaal weggevreten te zijn.
Navraag bij buren leverde niets op; ze hadden er niet van gehoord, kenden ze niet en hadden er geen last van.

Zo ziet een veenmol eruit
Wikipedia zegt het volgende over veenmollen: ‘De veenmol (Gryllotalpa
gryllotalpa) is een insect uit de familie veenmollen (Gryllotalpidae lat gryllus
= krekel, talpa = mol). Andere namen zijn aardkrekel of molkrekel, maar
krekels en veenmollen behoren niet tot dezelfde familie. Wel behoren beide tot
dezelfde onderorde, de Ensifera. Het uiterlijk is ongewoon; een krekelachtig achterlijf met twee uitsteeksels (cerci),
die dienen als tastorgaan en niet gebruikt kunnen worden om te steken. Onmiskenbaar is de sterk gepantserde
voorzijde en met name de grote, krachtige voorpoten met opvallende klauwen. De vleugels hebben, als ze in rust
zijn gevouwen, iets weg van een doorn op het midden van de rug. De schenen van de voorpoten zijn sterk verbreed
en hebben vingerachtige doorns. De voorpoten lijken wat op die van een echte mol. Deze klauwen dienen om
snel te graven, want de veenmol leidt een grotendeels ondergronds bestaan. Er wordt een gangenstelsel gegraven
en naar voedsel gezocht net onder het oppervlak. Objecten als stenen en stammen worden gebruikt om onder te
schuilen. Veenmollen kunnen ook gemakkelijk zowel vooruit als achteruit door hun nauwe gangen lopen. De naam
veenmol verwijst naar het veen of de zachte grond waaraan het insect de voorkeur geeft’.

In de aanval
Inmiddels hebben meerdere tuinders last van veenmollen en ik ben na overleg met anderen in de aanval gegaan.
En dit gaat als volgt: Een plastic fles vullen met water en daarin een paar druppels afwas. Dit goed schudden en dan
in de verse sporen (ritten) gieten. Als een veenmol in zo’n rit zit, komt het zeepsop tussen lijf en vleugels en krijgt
hij ademgebrek. Daardoor kruipt hij naar boven en kun je hem pakken. Hij moet dan wel in de rit zitten waarin
het water gegooid wordt. Op deze manier hebben mijn buurman en ik de nodige weggevangen, maar… ze blijven
komen. Iemand zei me dat je het aan de bron moet aanpakken: bij de eitjes die ze leggen. Dit kan d.m.v. aaltjes.
Dit zijn zeer effectieve, ecologische bestrijders van plagen. Ze zijn microscopisch klein en zorgen ervoor, dat het
plaaginsect binnen 2-3 dagen doodgaat.
Je hebt aaltjes tegen: engerlingen, emelten, varenrouwmug, coloradokever, taxus- en snuitkever, slakken, mieren,
koolvlieg, uienvlieg, wortel- en preivlieg, miljoenpoten, aardrupsen en veenmollen.
Ik heb de proef op de som genomen en dit voorjaar twee zakjes aaltjes tegen veenmollen gekocht, goed voor
120 m2. Ik kreeg de twee zakjes thuis en er bleken in ieder zakje maar liefst 10 miljoen aaltjes te zitten. Het ziet
eruit als poeder. De aaltjes hebben we, volgens voorschrift, vermengd met water over de tuin gegoten met de gieter.
Tot op heden hebben we geen veenmol meer gezien in de tuin, terwijl buurman Cor er alweer de nodige gevangen
heeft. Hopelijk blijven ze weg! Voor meer informatie en bestellen: www.ecostyle.nl.
Niek Rader, De Driesprong

Boekentip
Terra insecta, over de fascinerende beestjes die de wereld draaiende houden, Anne Sverdrup-Thygeson
De Bezige Bij, april 2021, 240 pag., prijs paperback: € 12,50, ISBN: 9789403148618
Dit voorjaar volgde ik een webinar van Dave Goulson, een Engelse bioloog die diverse boeken over insecten
heeft geschreven. Hij begon zijn lezing met de volgende uitspraak: ‘Als de mens uitsterft, dan wordt de aarde een
paradijs; als de insecten uitsterven, dan wordt de aarde een chaos’.
Daarna kreeg ik het boek Terra insecta, een prachtig en tegelijk ook humoristisch geschreven boek, wat iedere
tuinder zou moeten lezen. In het slotwoord haalt de schrijfster Harvard-professor E.O. Wilson aan: ‘De waarheid
is dat wij de insecten nodig hebben, maar zij ons niet. Als de mens morgen zou verdwijnen, zou de wereld
doordraaien alsof er niets aan de hand was. (…) Maar als de insecten verdwijnen, betwijfel ik of de mens zich
langer dan een paar maanden staande kan houden’.
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In de Zimbabwaanse hoofdstad Harare staat een curieus en bijzonder energieefficiënt winkelcentrum annex kantoorgebouw. Dit Eastgate Centre beschikt
niet over een traditionele airconditioning, maar over een ingenieus systeem van
ventilatiebuizen die het op natuurlijke wijze op een constante temperatuur houdt.
De architect Mick Pearce deed in feite niets anders dan kijken, hoe termieten hun
heuvel koelhouden en dit kopiëren op mensenmaat. Want inderdaad, ook al is
zo’n termietenheuvel aan de buitenkant soms bloedheet, binnenin, waar miljoenen
kleine insecten wonen en werken, is het altijd dertig graden, een constante
temperatuur die verzekerd wordt door de natuurlijke luchtstroming door speciaal
daartoe ontworpen kanalen.
“Insecten tonen ons wel vaker hoe het moet,” zegt de Noorse biologe Anne
Sverdrup-Thygeson. “Drones vliegen zoals libellen dat doen, het Amerikaans leger
is bijzonder geïnteresseerd in de infraroodsensoren waarover sommige kevers
beschikken en dan zijn er nog de meelwormen die erin slagen plastic af te breken.
Al doen ze dat in feite niet zelf, maar laten ze het over aan de bacteriën in hun
darmen. Misschien slagen we er binnenkort wel in die op grote schaal te gaan kweken buiten die meelworm en dat
zou een oplossing kunnen zijn voor onze immense bergen plastic afval.”
Sverdrup-Thygeson is de auteur van Terra insecta, een boek waarin ze haar uitzonderlijke kennis over en liefde
voor kevers, vlinders, wandelende takken en al hun neven en nichten op een bijzonder aanstekelijke manier
heeft neergeschreven. Het bevat heel veel informatie, die je vooral de rijkdom, het belang en ook wel een beetje
de kwetsbaarheid van de insectenwereld toont. Zo heeft ze het over fruitvliegjes die ook zonder kop nog een
paar dagen voortleven, over knabbelende mieren die de oreganoplant zijn typische geur geven, over de galwesp
die tussen de 12e en de 19e eeuw iedere schrijver van inkt voorzag en over de manier waarop de Australiërs in
de eerste helft van de 20e eeuw rupsen inzetten om een cactusplaag te bedwingen, waarna de vlinders die uit die
rupsen kwamen op zich een plaag werden natuurlijk.
We hebben een hoop te winnen als we ons meer om insecten bekommeren. Wees nieuwsgierig naar insecten,
neem de tijd om ze te observeren en van ze te leren. Maak van je tuin een betere plek voor bloemenbezoekers.
Laten we dankbaar zijn met wat de insecten voor ons betekenen. Insecten zijn bijzonder, ingewikkeld, wonderlijk,
bizar, grappig, charmant, uniek en weten ons altijd te verrassen. Door het lezen van dit boek kunnen wij aandacht
krijgen voor de wonderlijke, prachtige wereld van de insecten. Want we leven op Terra insecta.
Ada Buijs, Ter Weer

Wij vertegenwoordigen meer dan 40 verschillende merken op het
gebied van: badgoed, bedbodems, bedden, bedtextiel, boxspring,
dekbedden, harde vloeren (vinyl, PVC-stroken, laminaat, parket),
horren, inbetweens, kussens, kunstgras, ledikanten, matten,
matrassen, overgordijnen, paneelgordijnen, tapijt, vitrage,
vloerbedekking, vouwgordijnen, zonwering.
Windlustweg 8a, 2242 HL Wassenaar
Telefoon: 070 - 511 48 88; site: www.magneekruyssen.nl
Fax: 070 - 511 26 24
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Oogstresultaat
Dit is het resultaat van de bessen, aardbeien en vijgenboom. We kunnen weer een jaartje vooruit.
De pepertjes worden nog verwerkt tot sambal en de
augurken gaan nog in potjes.
Voor de augurken heb ik iets handigs uitgevonden. Ik
maak de azijn waarin ik deze zet al helemaal klaar. Heb je
maar een paar augurken, dan kun je die ook inmaken. De
grote stroom komt pas over een week of 2 à 3. Augurken
in schijfjes, zout erover en drie uur laten uitlekken. Goed
afspoelen (!) en in potjes stoppen. De azijn koken en
gloeiend heet over de augurken gieten. Deksel erop en
minstens twee weken laten staan. De rest van de azijn in
een schone fles bewaren voor de volgende keer.
Om de azijn op smaak te maken, gebruik ik de volgende
ingrediënten: 1 liter witte azijn, ¼ liter wijnazijn, ¼ liter water, een zakje inmaakkruiden van Verstegen, twee
theelepels kurkuma en 20 gram zoetstof. Dit doe ik allemaal bij elkaar en laat het 5 minuten zachtjes koken.
Daarna even zeven en je hebt heerlijke inmaakazijn voor de augurken. Wel telkens even aan de kook brengen, voor
je deze over je augurken in de potjes giet.
Corinne Kulk, Reijerlaan

Nederlands Kampioenschap Tegelwippen: doe mee!
Van 30 maart tot 30 september vindt het jaarlijks Nederlands Kampioenschap Tegelwippen plaats. Doel is om
zoveel mogelijk tegels in gemeenten te vervangen voor groen. De gemeente die (relatief) de meeste stenen wipt,
wint! Ook de gemeente Wassenaar doet mee en is hiervoor uitgedaagd door de gemeente Leiderdorp.
Het NK Tegelwippen maakt deel uit van een brede campagne Een groener Nederland begint in je eigen tuin! De
ambitie is om bewoners en gemeenten zoveel als mogelijk te stimuleren en te helpen, om de buitenruimte zo
klimaatbestendig mogelijk in te richten. Hiervoor heeft een grote groep organisaties de handen ineengeslagen om
samen aan de slag te gaan.

Waarom is groen in de tuin belangrijk?
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien (de oorzaak van de
overstroming onlangs in Limburg) en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar
op. Stenen en gebouwen houden de warmte van de zon vast. Al die stenen verkoelen
niet op een hete dag en laten geen water door wanneer het regent. Dit noemen we
hittestress. Planten in de grond nemen water op bij harde buien. Als het vele water van
een stortbui meteen in de grond kan wegzakken, lopen de riolen niet over en voorkom
je dat huizen en straten blank komen te staan. Daarnaast zorgt meer groen voor meer
biodiversiteit en heeft een groenere leefomgeving een positief effect op onze mentale
gezondheid.

Wassenaar
Iedereen kan meedoen door zoveel mogelijk tegels in
eigen tuin te vervangen door planten, struiken of bomen.
Meldt u aan op: www.wassenaar.nl/nk-tegelwippen-doemee. Heeft u geen tuin? Denk dan eens aan een geveltuin.
Zo maken we Wassenaar met elkaar steeds groener
en prettiger om te wonen. Sinds de start van het NK
Tegelwippen zijn er bij elkaar al 2353 tegels verwijderd en
is Wassenaar gestegen naar de 19e plek!
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Overgebleven tegels kunnen worden ingeleverd bij de milieustraat. Als het er meer dan 30 zijn, kan de gemeente
ze ook ophalen. Maak een stapel van de tegels op de hoek van de straat (bijv. met de buren) en bel naar de
gemeente (14070). De gemeente voert de tegels dan af.
Woont u niet in Wassenaar, kijk op de website www.nk-tegelwippen.nl of uw gemeente ook meedoet. Op deze site
staan ook inspirerende tips en handige weetjes.

Boekentip
Volkstuinverhalen, over het groene stadsleven, Marieke de Geus en Suzanne de Boer
KNNV Uitgeverij, 2020, 192 pag., prijs € 22,50, ISBN: 9789050117401

Van wadi tot wildplukken en wormenhotel
Volkstuinieren is leuk, dat hoeven we u niet te vertellen. Wat misschien wèl leuk
is om te weten, is dat wij, Marieke de Geus en Suzanne de Boer, enthousiaste
volkstuinders op tuinpark Amstelglorie in Amsterdam, een boek hebben geschreven:
Volkstuinverhalen, over het groene stadsleven. Al het mooie van volkstuinieren
komt voorbij: zaaien en kweken, koken met onkruid (voor jezelf en voor je tuin),
natuureducatie, wildplukken met kinderen, een Air Bee ’n Bee voor solitaire bijen, een
levend archief van inheemse planten, wonen in een tiny house, thee uit eigen tuin,
koken met eigen oogst of die inmaken om er later van te genieten, composteren voor
het hele park, tuinhulpen kweken in een wormenhotel, hergebruik en upcycling, het
bijzondere van de Wolkerstuin, waden en wadi’s, begroeide daken en een portret van
pioniers in natuurlijk tuinieren. Om al deze initiatieven te ontdekken, te beschrijven en
te fotograferen, hebben we veel tuinparken bezocht: in en rond Amsterdam, maar we reden ook naar Den Helder,
Groningen, Utrecht en Dordrecht.

De volkstuin heeft de toekomst
Het boek sluit af met een stuk over het belang van de gezamenlijke werkbeurten en de toekomst van de volkstuin.
Want dat is de reden waarom wij Volkstuinverhalen schreven: volkstuinders onderhouden een mooi stuk groen
dat veel betekent voor de stad en hun bewoners. Het zijn pareltjes van biodiversiteit, tafeltje-dekjes voor vogels
en vlinders. Dat groen moet je koesteren. Fred Haaijen, stadsecoloog in Amsterdam en zelf al 35 jaar volkstuinder

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

Tel. 070 - 324 53 00 / Website: www.tuincentrumbloemendaal.nl
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op tuinpark Buikslotermeer, schreef het voorwoord. Hij weet als geen ander hoe volkstuinen bijdragen aan de
biodiversiteit en een natuurlijke balans. Door te laten zien welke mooie initiatieven er allemaal op tuinparken
worden ondernomen, is Volkstuinverhalen eigenlijk een warm pleidooi voor het behoud van deze parken.
Marieke de Geus en Suzanne de Boer

Over de auteurs
Hun tuinhuis werd een schrijvershuis
Marieke de Geus (links) is bekend van haar blog Volkstuinverhalen,
waarin zij schrijft over de avonturen die ze in haar stadstuin beleeft.
Met haar verhalen en foto’s heeft ze al menig persoon geïnspireerd ook te
gaan volkstuinieren.
Volkstuinverhalen.nl
Suzanne de Boer (rechts) probeert als stadsboerin met Bees, Birds &
Butterflies mensen te enthousiasmeren van hun tuin een dierentuin te
maken.
Beesbirdsbutterflies.nl

Continuüm
De vorige Pergola openden wij met een loflied op de lente van dichter Alfred van Hall, een vriend van Frans
Cuijpers van de Ruijgelaan. Speciaal voor De Pergola schreef Van Hall een vervolg (continuüm), ditmaal over de
zomer. Met dit gedicht sluiten wij dit nummer af. Wij wensen u voor de komende tijd nog heel veel (hoog)zomerse
De redactie
dagen toe!											
Vivaldi ving zijn vier seizoenen
in een pallet van klanken
dat versteld doet staan;
je zou hem haast bedanken,
om daarna met de planten en de dieren
naar de herfst en winter toe te gaan;
de kringloop die structuur geeft aan het leven,
doet ieder jaar vertrouwenwekkend aan.

Vivaldi zet de toon in onze tuin:
eerst kruipt het voorjaar langs de wende,
vervormt tot wat hoogzomer heet;
op adem komen na de groeitijd,
zwoegend zwanger als die is;
de meimaand en de junimaand:
ze wemelen van geboorten;
de bodem geeft mij veel te leren,
ik zie de diertjes paraderen:
de slak, de mier, de mol, de rups die ooit zal vlinderen;
de mezen vliegen ijverig naar hongerige kinderen,
de merel bolt haar borst, de houtduif koert de vrede,
jonge uilen zitten roerloos, turend naar beneden,
de reiger krijst, de buizerd drijft op lucht,
een kikker die de sloot in vlucht;

Alfred van Hall

de zomer danst met het volmaakte,
de ochtend is verstopt in dauw,
de zwoele noen legt alles stil,
na de siësta gaan de vogels los,
spektakel in de polder, het duin, het oude bos;
de avond laat de wijn in glazen kleuren,
het luisteren duwt het praten weg;
een kaarsje levert schichtig licht
op het terras van zwarte planken;
rond middernacht de nachtegaal,
symbool van ’t paradijselijk mysterie,
de schepper spreekt in trage taal;

15

www.editoo.nl

GRAFISCH

Indien onbestelbaar: Zandvoortstraat 55, 2586 VV Den Haag

Van tekening,
via de geur
van drukinkt
en papier,
naar een

boek.

Ontwerp
&
Vormgeving

Dat is
passie...!

Visitekaartjes,
rs
e
t
s
o
p
,
r
ie
p
a
p
f
ie
br
flyers, folders,
n,
wijndozen, boeke
s,
stickers, display
auto belettering
enz. enz. enz.

Hier een
bloemlezing
van
materiaal,
mogelijkheden
en werk.

RAP Vormgeving

Groote Steeg 1b
2223 EN, Katwijk a/d Rijn
ontwerp@rapvormgeving.nl

