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Dick Paulisse (tuin 79) 06-55115478
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Telefoon : 075-6158284
Internetsite : www.janvroegop.nl
Email : info@janvroegop.nl
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Hoofdredactrice: Manja de Boer (tuin 41/42)
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Email: hansholtmaat@gmail.com

Arie Penning Shop
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Openingstijden: zaterdag 10.00-13.00 uur.

Activiteitencommissie
Voorzitter: Jan Elzinga (tuin 44)
Secretaris.: Frans Schelen (tuin 108)
Penningmeester: Ben de Hart (tuin 87)
Lid: Marian Vet (tuin 17)
Email: fschelen@gmail.com
Tel: 075-6177478

Commissie Lief & Leed
Irene Hendriksen (tuin 55)
Email: irenedesaunois@kpnplanet.nl
Tel: 06-54688775
Truus van de Griendt (tuin 107)
Email: j.griendt9@chello.nl
Tel: 075-6168701

Imkers:
Gerard Korver (tuin 121), 06–51916996
Dennis van Randen (tuin 1), 06-10935258

Algemeen Werk - Wijkcommissarissen:
Wijk 1: Jos de Jongh 075-7710502
Wijk 2: Ben de Hart 06-81393023
Wijk 3: Ben de Hart 06-81393023
Wijk 4: Jos de Jongh 075-7710502
Senioren: Henk Kruse 06-54327555
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Van het BESTUUR

Water- en elektriciteitsnetwerk. De voorbereidingswerkzaamheden aan de vervanging
hiervan zijn al begonnen en zullen in de komende maanden - voorzover nodig en mogelijk is
- plaatsvinden. Op de daarvoor bestemde plaatsen zijn nu bijvoorbeeld 'putjes' gegraven
in de ligusterheggen. Deze zijn bedoeld om een funderingsplek te maken voor de nog te
plaatsen verdeelkasten in het nieuwe elektranetwerk.

Onze website www.janvroegop.nl Het is zeer de moeite waard om eens onze website te
bezoeken. Onze webmaster, Hans Holtmaat, heeft er inmiddels als het ware een
bezienswaardigheid van gemaakt in letterlijke en figuurlijke zin voor (niet-)leden.
Als tuinlid kun je zo alles over onze vereniging terugvinden. Klik alleen maar eens op de
rubrieken, die na openen van de website rechtsboven te zien zijn, zoals Nieuws, De
Vereniging, Ons Complex, enz. Als laatste is met instemming van het bestuur de rubriek
'Vraag en aanbod' geopend. Daar kun je via de webmaster hansholtmaat@gmail.com
tuingerelateerde zaken aankaarten. Ga maar eens kijken !!

Kaphout van omgewaaide/zieke bomen. Het bestuur heeft besloten om in het vervolg
bomenhout, dat na kap- en zaagwerkzaamheden door Manuel Querido, vrij komt, niet
meer te laten weghalen door de eerste de beste tuinder die een kettingzaag heeft
gehoord. Het hout zal in hanteerbare stukken (niet gekloofd !) worden opgeslagen en
tegen een acceptabele vergoeding van de hand worden gedaan.

Het bestuur vraagt gegadigden voor dit openhaardhout zich kenbaar te maken bij de
secretaris, die je naam op een lijst zet. De gegadigden worden genoteerd op volgorde van
binnenkomst. De tuinder boven aan de lijst zal in voorkomende gevallen worden benaderd
met de vraag of hij interesse heeft. Het bestuur verlangt tevens van hem dat het hout
binnen twee dagen weggehaald wordt. Laat hij zijn 'beurt' om welke reden dan ook
voorbij gaan, dan gaat zijn naam naar de onderkant van de lijst en is de volgende aan de
beurt. Daarna komt ook diens naam onder aan de lijst. Door deze roulatie krijgt iedere
geïnteresseerde tuinder een kans en de vergoedingsopbrengst is voor de vereniging. De
vergoedingsprijs voor het hout wordt bij de tuinwinkelprijzen bekend gemaakt en zal in
de winkel worden afgerekend.

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement. Gedurende het afgelopen verenigingsjaar
zijn deze stukken grondig bestudeerd en herzien, waarbij onze waardering uitgaat naar
Hans Holtmaat voor zijn inspanningen, die hij heeft verricht.
Het bestuur laat de statuten inhoudelijk door de notaris bestuderen. Bij akkoord zal het
bestuur opdracht geven de akte notarieel te schrijven om vervolgens in het najaar de
statuten bij hem te passeren.

Mede namens het bestuur een mooi zomerseizoen toegewenst,
Jacques Bot, voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering
28 april 2015

Aanwezig: 76 tuinen vertegenwoordigd
Afwezig met bericht: 14 tuinen, waarvan 4 na 18.30 uur
Afwezig zonder bericht: 39 tuinen
Notuliste: Jeannette Schoone

Agenda

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Fijn dat er zo
veel belangstelling is. Een speciaal welkom voor Dhr. van Dijk van het AVVN.
Er is een nieuwe agenda gemaakt i.v.m. een aantal onvolkomenheden in de eerder
verstuurde agenda. De nieuwe agenda is bij iedereen in de brievenbus op de tuin bezorgd.
Voor degenen die deze nog niet hebben opgehaald liggen er een aantal op de
bestuurstafel.

2. Mededelingen
De aardappelen komen dit jaar vóór in de tuin. Het wisselen van plek is noodzakelijk i.v.m.
mogelijke ziekten die nogal besmettelijk zijn.

3. Ingekomen stukken
Van een van de tuinders, die zich niet aan wil laten sluiten op het nieuwe elektranetwerk
dat er komt. Helaas is de brief te laat ingezonden.
Een vraag over het verwerken van het snoeihout. Hierover komt informatie in de e.v.
Vroegopper te staan.

4. Verslag Algemene Ledenvergadering van 2 april 2014
Er zijn geen vragen of op/aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd,
met dank aan de notulist.

5. Jaarverslagen 2014 van het bestuur en diverse commissies
Er zijn geen vragen of op/aanmerkingen op het jaarverslag van het bestuur, noch op het
jaarverslag groen, het jaarverslag bouw, het jaarverslag van de commissie lief en leed
en het jaarverslag van de activiteitencommissie. Dank aan de schrijvers ervan.

6. Verslag kascommissie
Er zijn geen vragen of op/aanmerkingen op het verslag. Dank voor de controle en het
verslag. Aan penningmeester en bestuur wordt decharge verleend.

7. Begroting 2015
Er zijn geen vragen/opmerkingen aangaande de begroting. Deze wordt vervolgens
vastgesteld.

8. Financiële voorstellen
- Contributieverhoging van € 67,00 naar € 70,00 per jaar
- Tariefverhoging onderhoud complex van € 73,00 naar € 75,00 per jaar
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- Tarief Vroegopper blijft € 12,00 per jaar
De voorstellen worden met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.

9. Elektra en water
De voorzitter loopt de voorstellen even kort door met de aanwezigen:

- Het bestuur wil het hele net in 5 jaar vervangen. Er is al het nodige overleg
geweest en een aantal voorbereidingen zijn al in gang gezet.

- De vervanging gaat in segmenten. Er is veel menskracht nodig voor het algemene
deel. Elke tuinder moet zelf een sleuf op de eigen tuin graven.

- We gaan van 10 amp. naar 16 amp.
- Alles moet een keurmerk hebben, d.w.z. aan bepaalde criteria voldoen.
- Alles komt bovengronds, d.w.z. watermeter, aftapkraan en afsluiter.
- Er komt een commissie infrastructuur. Deze zal gevormd worden door mensen

met de benodigde kennis en ervaring.
Waarom? Jaarlijks loopt er 500-600 kuub water weg door lekkages. Dit is op basis van
een gemaakte vergelijking tussen inkomsten en uitgaven m.b.t. het water berekend. Het
PWN heeft per brief laten weten dat de huidige aansluitingen niet beschikken over de
juiste terugslagklep. Het elektriciteitsnet is eveneens verouderd en voldoet niet aan de
huidige eisen. Als we dit direct meenemen hoeft er slechts één keer te worden gegraven.

De plattegronden liggen klaar. Deze kunnen na de vergadering worden ingezien. De
komende tijd komen de plattegronden in de Westring te hangen. Een erkend bureau zal
alles controleren. We zijn op tijd begonnen met de voorbereidingen.

De globale kosten zijn vorige jaar door de algemene ledenvergadering van 2 april
goedgekeurd. Een nadere uitwerking van de kosten is te vinden op P24 van de
vergaderstukken. Leden dragen per tuin € 300,00 bij voor het project, verdeeld over 5
termijnen van € 60,00. De vereniging betaalt de rest.

Behandeling vragen uit de zaal:
- Dhr. Besteman (Tn 38) vraagt naar de offertes, zijn er meer offertes

opgevraagd? In de regel geldt dat er 3 offertes moeten worden opgevraagd.
- >>> Er zijn in 2014 meer offertes opgevraagd, die niet veel van elkaar verschilden.

De commissie infrastructuur gaat met de offeranten de onderhandelingen aan. Er
is dus nog alle ruimte.

- Fie Nieuwenhuizen, Tuin 114, vraagt waarom het bestuur er 5 jaar over wil doen.
- >>> Het gaat hier om een groot project dat gewoon niet in één keer kan worden

uitgevoerd. Er zijn veel mensen nodig voor het project. Inmiddels kan de
vereniging beschikken over 10 deskundigen en 10 reserve. Uitbesteden is veel te
duur. Er kunnen nu machines worden gehuurd via de eigen tuinders.

- Is het geraamde budget over 5 jaar nog wel voldoende? Alles wordt toch
duurder.

- >>> De grote investeringen worden in één keer aan het begin van het project
gedaan. Daarbij gaat het vooral om het grote materiaal. Bij een eventuele
tegenvaller zal de vereniging bijpassen.

- Mogen er wijzingen op het nu voorliggende tracé worden voorgesteld?
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- >>> De tekeningen komen in de Westring te hangen. Er kunnen nog voorstellen
worden gedaan.

- Wordt het net geregistreerd op tekening? Het is belangrijk te weten waar de
leidingen precies liggen. Dat is nu niet altijd het geval.

- >>> Ja, alles komt op papier te staan.
- Is er compensatie mogelijk bij schade aan je tuin door het graven?
- >>> Nee, er wordt niet gecompenseerd. Het idee is dat zoveel mogelijk

langs/onder de paden wordt gewerkt. Dan blijft de schade beperkt.
- Als de plannen ter inzage liggen, verbindt er dan een termijn aan voor het

indienen van voorstellen. Er zal op een gegeven moment een klap op gegeven
moeten worden.

- >>> Goede tip. Wordt meegenomen.
- Als het nieuwe net klaar is, blijft het water er in de winter dan op?
- >>> Het PWN heeft aangegeven dat, indien de meters in de huisjes zijn bevestigd,

deze dan vorstvrij zijn. Ook willen zij dat het water blijft stromen.
- Kan het huisje worden verplaatst als een tuinder dat wil?
- >>> De nieuwe leidingen gaan naar de huidige tuinhuisjes. De huisjes kunnen dus

niet worden verplaatst. Dit moet nog in het reglement worden aangepast.
- Kan er ook betaald worden op het moment dat je aan de beurt bent?
- >>> Nee, dat kan niet. Er moet nu in het benodigde materiaal geïnvesteerd

worden, dus is het geld nu nodig.

10. Voorstellen water en elektra
- Van 2016 t/m 2020 betaalt elke tuinder € 60,00/jaar
- Gevraagd wordt of het ook in één keer betaald mag worden.
- >>> Ja, dat mag.
- Moeten tuinders die nu geen water en/of elektra hebben ook mee betalen?
- >>> Ja, iedereen betaalt mee, want elke tuin krijgt een water- en elektra-

aansluiting.
- Wat in geval van een nieuwe tuinder?
- >>> De nieuwe tuinder neemt het restbedrag over.
- Op de agenda komt Artikel 26, lid 1, van het huishoudelijk reglement te vervallen.

Verenigingsleden van vóór 1 april 2009 krijgen hun € 300,00 voor elektra niet
meer terug bij verkoop van de tuin.

- Komt dit geld in het potje voor het nieuwe project?
- >>> Dit geld maakt onderdeel uit van het vermogen van de vereniging. En de

vereniging betaalt de helft van het project. Als het project klaar is gaan de
leidingen zo’n 20-30 jaar mee.

De voorzitter vraagt of de vergadering zich kan vinden in de gedane voorstellen. Bij het
vingeropsteken kan hij constateren dat de voorstellen bijna unaniem zijn aangenomen.

11. Commissie Lief en Leed
De huidige commissieleden hebben aangegeven af te treden. Voorgesteld worden de
volgende personen:

- Irene Hendriksen
- Truus v.d. Griendt
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De vergadering gaat akkoord.

12. Activiteitencommissie
De huidige commissieleden hebben aangegeven af te treden. Voorgesteld worden de
volgende personen:

- Jan Elzinga, voorzitter
- Frans Schelen, secretaris
- Penningmeester is nog een vacature
- Marian gaat door als gewoon lid

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde personen.

13. Kascommissie
Er is nog een reserve-lid nodig voor de kascommissie. Mw. Van Amesfoort van Tuin 11
meldt zich. De vergadering is akkoord.

14. Commissie infrastructuur
Voor het water- en elektraproject wil het bestuur komen tot een commissie
infrastructuur. De volgende personen worden voorgesteld voor deze commissie:

- Hajo Glandorff, Hans Slinger, Dick Paulisse, Peter v.d. Berg, René Jonker, Jan
Baijens, Piet Geugjes, Klaas Bosschieter, Peter Kaper en Marco Somer.

De vergadering gaat akkoord. Het bestuur laat weten dat meer mensen welkom zijn.

15. Bestuursverkiezing
Reglementair zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aftredend. Zij zijn
allen herkiesbaar. Opgemerkt wordt dat er een rooster van aftreden moet komen want
het kan niet zo zijn dat het gehele dagelijks bestuur in één keer aftredend is. Het
rooster komt in de Vroegopper.

Het bestuur wil, in verband met de kwetsbaarheid, komen tot het benoemen van een
tweede secretaris, een tweede penningmeester en een tweede voorzitter. Voor de eerste
twee genoemde functies zijn beschikbaar:

- Jurriaan Blok, Tuin 96, voor tweede penningmeester
- Hans Holtmaat, Tuin 92, voor tweede secretaris

Voor de laatste functie wordt nog iemand gezocht. De vergadering gaat akkoord met de
voorgestelde personen.

16. Bestuursbeleid
De voorzitter laat weten dat er gewerkt is/wordt aan nieuwe statuten en een nieuw
huishoudelijk reglement door de heer Hans Holtmaat. Het mag soms lastig zijn statuten
en reglement te handhaven, maar het is wel nodig. Als de vereniging te maken heeft met
“moeilijke” tuinders zijn dergelijke regels onmisbaar.
Er komt in het najaar een aparte ledenvergadering om toestemming aan de leden te
vragen de statuten te vernieuwen en het nieuwe huishoudelijk reglement vast te stellen.
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Aangaande te komen tot een duidelijk bomenbeleid is er een overzicht nodig van alle op
het complex aanwezige bomen. De heer Besteman en de heer Roovers beschikken beiden
over een overzicht. Daar kan het bestuur dus gebruik van maken bij de digitalisering
hiervan.

17. Rondvraag
- Is er een projectmanager voor het water- en elektraproject?
- >>> Ja, die is er, in de persoon van Jan Baijens
- Als iemand niet kan graven, wordt hij/zij dan geholpen?
- >>> In eerste instantie dient iemand zelf hulp te zoeken/arrangeren. Lukt dit niet

dan kan, tegen een vergoeding, hulp worden geleverd door de vereniging. De
commissie infrastructuur zal dit nog bekijken.

- Er wordt voorgesteld om in de geul voor de leidingen een PVC-buis van 10 cm
doorsnee op 60 cm diepte te leggen. Een dergelijke buis zou ook nu al gelegd
kunnen worden. Als iemand zijn/haar tuin wil veranderen, dan kan hij/zij dat nu
ook al doen, mits zo’n buis wordt aangelegd.

- >>> Een goede/interessante tip die de commissie infrastructuur mee zal nemen.
- Als je het hele bedrag in 1 x betaald hebt en je gaat van de tuin af krijg je dan

je geld terug?
- >>> Bij de overdracht van de tuin wordt een en ander verrekend.

18. Sluiting
Dhr. Chrit Souren vraagt een applaus voor het bestuur voor het vele werk dat zij voor
de vereniging heeft verzet en spreekt vertrouwen in de toekomst uit.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en wenst allen wel thuis.

-------------------------------------------------------------------

Impressie van de Algemene Leden Vergadering - 28 april jl.

(Foto’s: Rob en Manja)
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NIEUWS UIT DE ARIE PENNINGSHOP

Fijn dat er zoveel vrijwilligers bereid zijn om ons complex te
verfraaien. Misschien heeft u het al gezien, aan de overkapping
van de opslag van de winkel wordt hard gewerkt. Nog even en
dan kunnen de golfplaten er weer op en kunnen we onze
voorraad droog opslaan!

De tijd van oogsten komt er weer aan.
Om uw potjes en flesjes met inmaak aantrekkelijk te maken, zijn in de winkel
etiketten te koop van 100% gerecycled papier.
Het zijn ‘kringloop’-etiketten met verschillende gezellige printen van groente,
kruiden en bloemen. De inktbasis is 100% plantaardige olie, u dient de achterzijde
van het etiket te bevochtigen en het etiket plakt goed op glas en komt met water
gemakkelijk weer los, 10% van de winst gaat naar goede doelen en de etiketten
worden verpakt door mensen met een handicap.
De etiketten zijn in verschillende maten verkrijgbaar, er zitten er 4, 6, 8 of 10 op
één vel. Kosten: € 1,25 voor 5 velletjes.

Wij hebben een prima kwaliteit tonkinstokken van 1.80 m en voor uw bonenrek
stokken van 2.80 meter. Stokken van 2,80 meter voor slechts € 1,30 per stuk.
Daarnaast te verkrijgen: 40 liter potgrond voor € 2,85

40 liter tuinaarde voor € 2,00

------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe tuinleden: geen tuinen voor nieuwe tuinleden vrijgekomen…

-----------------------------------------------------------------------------------------
[Advertentie]
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LIEF & LEED

----------------------------------------------------
Graag wil ik het bestuur van Jan Vroegop bedanken voor de mooie plant
die ik heb gekregen voor mijn afscheid van de commissie Lief & Leed.
Janna Helversteijn, tuin 114.

-------------------------------------------------------------
Hallo tuinders, 29-04-2015

Na 14 héérlijke jaren op het tuinencomplex Jan Vroegop worden
wij gedwongen om een beslissing te nemen, reden gezondheid.
Bij deze zeggen wij alle bekende tuinders gedag, die wij nog niet
gezien hadden, dat komt anders wel met de Open Dag. Het gaat
jullie allen goed, veel gezonde en gelukkige jaren toegewenst!

Met vriendelijke groeten van Gerda en Hans van Houten
(voorheen tuin 104)

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

De Stekjesruilmarkt (Foto’s: Hajo Glandorff)

Overige foto’s kunt u vinden op onze website Jan Vroegop…



9

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Stekjes ruilmarkt - zaterdag 16 mei jl.
Ondanks het slechte weer hebben we een geweldige opkomst gehad van
stekjesliefhebbers! De plantjes gingen grif van de hand.

Winnie en Ruud hadden Dahliastekken en die verkochten zeer goed.
De vaste leverancier van rabarber, de heer Jan Besteman, heeft ons ook weer
goed voorzien van deze zure stelen. Daarnaast: de andere tuinlieden die voor ons
gestekt en gekweekt hebben, daarvoor onze hartelijke dank!

Er werd veel geruild en ook gekocht. De opbrengst hiervan is naar de
Activiteitencommissie gegaan. Dit was € 237,85 (!)
Ieder die hieraan heeft meegewerkt: Bedankt!!!
Wij hebben de nieuwe marktkramen uitgetest en zijn hier zeer tevreden over.
Het was een vrolijk gekleurd geheel.
Wij hebben deze markt ook weer met veel plezier gehouden.

Voor de zonnebloemwedstrijd: er zijn door de kinderen
28 zonnebloemen opgehaald en op zaterdag 23 augustus a.s.
komen wij ze opmeten. Succes!

Annie Vet, Sonja en Engel Tjipjes.
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OPEN DAG - zondag 28 juni 2015

Open Dag Tuinpark “JanVroegop”
Op zondag 28 juni 2015 van 10.00 tot 16.00 uur
Op zondag 28 juni is iedereen welkom op dit prachtige park met hierin 129 te bezichtigen tuinen. Je kunt hier
heerlijk in wandelen en genieten van de verscheidenheid die dit park aan bloemen en planten te bieden heeft.
Voor bezoekers is een groot aantal tuinen opengesteld, waaronder een Botanische tuin, mediterrane tuinen,
sier- en moestuinen, in veel gevallen gecombineerd met een expositie van kunstwerken. Een lust voor het oog
en op veel tuinen kun je daarnaast terecht met alle vragen over planten en tuinieren.
Centraal op het park is een rommelmarkt met boeken en snuisterijen en zijn er kramen met diverse andere
artikelen, waaronder handgemaakte vogelhuisjes, Indonesische waar, antiek,  Quilten sjaals, biologische
groenten, etc, etc
De koffie en thee zijn gratis en daarnaast zijn er frisdranken  en licht alcoholische dranken verkrijgbaar,
met voor de inwendige mens lekkere hapjes als kroketten, broodjes haring, Bara’s, poffertjes en
pannenkoeken…..
Er zijn de hele dag door vele prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin en de Tombola.
Het belangrijkste is de gezellige ongedwongen sfeer.

Beste Vroegoppers,
Bovenstaand bericht is naar de PERS gezonden.
Er is inmiddels al veel geregeld voor de Open Dag en er
zijn velen die graag bereid zijn een helpende hand te
bieden en dat is ook nodig want anders hebben we
gewoon geen Open Dag.
Toch zijn we er nog niet, want we hebben het volgende nog nodig:

- Voor onze groentekraam hebben we verse groenten nodig. Ook één krop sla
óf een andere groente natuurlijk, zijn we al blij mee. Die kun je de
zaterdagmiddag vóór de Open Dag brengen. Wil je je hele tuin doneren, dan is het
handig als je dat aan mij, Jan Elzinga (tuin 44) of Annie Vet (tuin 124) laat weten.

- Voor onze plantenkraam zoeken we nog stekken en planten. Als je bijv. een
hanging basket teveel hebt gemaakt dan kun je daar je vereniging heel goed mee
helpen!

En daarnaast zijn er bezoekers nodig. Nodig dus al je buren, vrienden en kennissen
uit voor een heerlijk dagje op Jan Vroegop!
Op de pagina hiernaast staat de poster van dit jaar: die kun je op je raam plakken!
Maar er zijn ook exemplaren beschikbaar, bij Marjan Vet(tuin 17) en Jan Elzinga
(tuin 44), die je in de supermarkt of een andere in het oog lopende plek kunt laten
ophangen.

Alvast bedankt voor jullie hulp om de Open Dag voor iedereen tot een feest te
maken en in het bijzonder allen die zich belangeloos voor deze dag hebben ingezet

De Activiteiten Commissie.
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ALGEMEEN WERK, 15-06-2015

In de periode half april tot en met half juni is er weer 3 keer algemeen werk gedaan.
Vooral de laatste 2 keer is bijna alle energie gestopt in het graven van de
funderingsgaten voor de elektra verdeelkasten en het grasvrij maken van de Rotonde.
Vooral de rotonde is een grote uitdaging. De afgelopen 20 jaar zijn de rotonde en de
parkeerplaatsen met onkruidverdelgingsmiddelen bespoten. Nu er al meer bewustwording
bij ons komt over de nadelen van het gebruik van deze middelen, hebben wij besloten om
te stoppen met spuiten. Ook aan middelen als azijn, zout en infrarood branden, kleven
bezwaren en wat als de meest vriendelijke methode wordt aangegeven, is nog steeds het
ouderwetse handwerk, namelijk: schoffelen.

Dus zal iedereen begrijpen dat na 20 jaar alleen belopen en berijden van de rotonde en de
parkeerplaatsen deze grond nogal ingeklonken is en dat er met zeer veel inspanning
geschoffeld moet worden. Dit hebben we de laatste 2 keer algemeen werk ook
ondervonden. We hebben nog een klein stukje te gaan en dan is de gehele rotonde een
keer goed geschoffeld. Het is nu zaak om het zo te houden.
De parkeerplaatsen laten we het komende jaar vergrassen en kijken of we hier proefjes
met alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden kunnen gaan doen.

Doordat er zo veel man-/vrouwkracht in is gaan zitten, is helaas het schoonhouden van de
randen op de parkeerplaats 3 in het slop geraakt.
Op parkeerplaats 2 – waar enkele dames consequent
onderhoud uitvoeren – is te zien hoe de randen (talud of
zijhelling bij de slootkanten) eruit kunnen gaan zien.
Dat het gras op de Rotonde, het Van der Laanplantsoen,
de plantenbakken die op diverse plaatsen op ons complex
staan en de heg en de begroeiing van de schooltuintjes
er altijd zo goed bij liggen, hebben wij alleen te danken (Foto: Alie Draisma)

aan een groep mensen die dit geheel vrijwillig in orde houden (!).

Ook kunt u binnenkort zien dat het dak boven de opslag van de Arie Penningshop er op
ligt. Ook dit komt niet zo maar uit de lucht vallen, maar is gewoon vrijwilligerswerk (!).
Het is onmogelijk om al deze taken ook nog in het algemeen werk uit te voeren en wij zijn
deze vrijwilligers dan ook zeer dankbaar!

Gelukkig is het zaad - dat we gekocht hebben voor het inzaaien van onze complexranden -
enkele jaren kiemkrachtig en hopen we dat we volgend jaar hiermee aan de slag kunnen
gaan.

Voor de komende maanden gaan we proberen de draad van het onderhoud van de randen
en het vlechtwerk in onze takkenril weer op te pakken en datgene wat we met veel werk
hebben bereikt te kunnen onderhouden.

Ed Beerepoot (tuin 110) – coördinator algemeen werk.
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EVEN VOORSTELLEN...

Beste tuinleden,
Niet iedereen kent mij, dus stel ik me graag aan u voor.
Mijn naam is Hans Holtmaat, sinds de algemene leden-
vergadering van 28 april 2015 bestuurslid, met de
functie van tweede secretaris. Het is de bedoeling dat
ik een deel van de taken van Nel Paulisse overneem.
Het goed leiden van een vereniging als Jan Vroegop
vergt veel tijd van bestuursleden, zodat het wenselijk
geacht werd het bestuur uit te breiden en zo de taken
enigszins te verlichten. Nel hoopt nu wat meer tijd aan
het tuinieren te kunnen besteden.

Ik vind het onderhouden van goede contacten belangrijk, net als het goed
informeren van de leden door het bestuur en de commissies. Door iedereen zo
veel mogelijk op de hoogte te houden van wat er gaande is, wat de plannen zijn en
hoe we denken onze doelen te bereiken, raken leden eerder en meer betrokken
bij de vereniging. Volgens mij zullen tuinleden dan ook sneller bereid zijn een
handje te helpen als er een beroep op hen gedaan wordt. Want alleen sámen, met
de vrijwillige hulp van zo veel mogelijk leden, kunnen we een complex als het onze
mooi en aantrekkelijk houden!

Een start heb ik willen maken door de website geheel te vernieuwen en bij te
houden. Het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk het laatste nieuws te vinden
is, als aanvulling op De Vroegopper. Regelmatig worden er foto's geplaatst, van
werkzaamheden die uitgevoerd worden, maar ook van tuinen en delen van het
complex die de aandacht verdienen. Bijdragen van tuinleden zijn hiervoor van
harte welkom! (Als u foto’s voor de website opstuurt graag in een zo gróót
mogelijk bestand.)

Ik sta open voor alle opmerkingen en vragen. U kunt mij altijd mailen; ik zal zo
spoedig mogelijk antwoorden.

Hans Holtmaat, tuin 92
hansholtmaat@gmail.com

N.B.: Een advertentie voor de rubriek ‘Vraag en Aanbod’ van tuinzaken kunt u
naar mij mailen, dan wordt deze gratis op onze website geplaatst!
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Het ontstaan van land en ondergrond van ons tuincomplex Jan
Vroegop

Jaren geleden verscheen in de Vroegopper een stukje over de grond waarop wij tuinieren. Omdat
de meeste tuinleden dat niet hebben kunnen lezen, heb ik het hierna op verzoek aangepast en nog
eens op papier gezet.

Het terrein waar wij tuinieren
Er valt heel wat te vertellen over de geschiedenis van het land en de bodem van ons tuincomplex
Jan Vroegop. De meeste tuinders weten wel dat ten zuiden van de Westzanerdijk vroeger een
uitgestrekt water, het IJ, gelegen was dat van de Amsterdam tot aan de duinenkust reikte. Het
IJ bestond al duizenden jaren en was in de laatste fase, in de 19e eeuw, een zeearm die in open
verbinding met het toen nog zoute water van de Zuiderzee stond (Afbeelding.1). De Westzanerdijk
heeft de bewoners van de Zaanstreek eeuwenlang beschermd tegen overstromingen vanuit het IJ.

Kaart van J. Dou, 1730. Toelichting: Noordzee links, Zuiderzee rechts; pijl geeft ligging van Jan Vroegop aan
met rechts ervan de monding van de Zaan en links de Nauernase vaart.

In 1870 kwam in die toestand verandering door de aanleg van het Noordzeekanaal. De vrijgekomen
grond werd gebruikt voor de dijkbouw, waarna in 1871-2 het IJ werd drooggelegd met behulp van
gemalen. Zo ontstonden de IJpolders. De voormalige zeebodem van het IJ werd daarna als
landbouwgrond in gebruik genomen. In recente jaren zijn die polders vrijwel allemaal opgehoogd
met zand en als industrie- of haventerrein in gebruik genomen.
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de gronden van het tuincomplex bij de aanleg van kanaal
en IJpolders werden opgehoogd, maar dat is onjuist. Wel is er verschil in hoogte en ondergrond
tussen de strook grond langs de dijk en het verder van de dijk gelegen polderland. Dat verschil is
goed te zien aan de waterstand van onze Ringwegsloot en die aan de andere kant van de Ringweg,
die een meter lager is. Dat komt omdat oorspronkelijk tussen het water van het IJ en de
Westzanerdijk een strook buitendijks land lag. De oude Zaankanters die 700 jaar geleden de dijk
hebben aangelegd, volgden daarbij niet precies de grens tussen water en land. Soms werd stukken
veenland, als het zo uitkwam, buiten de dijk gehouden. Dat buitendijkse land lag dus iets boven het
water van het IJ. De Ringweg volgt de grens tussen het land en het voormalige water van het IJ.
Wij tuinieren nu op het oude buitendijkse land tussen Westzanerdijk en Ringweg. Als we afb.1
vergelijken met afb. 2 is dat goed te zien.

Jan Vroegop
V

roegop
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Luchtfoto uit 2005 van ons tuincomplex tussen Westzanerdijk en Ringweg (let op de rotonde) met in het
noorden (boven) het Westzijderveld, links Westzaner-Overtoom, in het zuiden het Noordzeekanaal en de
bijna volgebouwde Zaandammerpolder. Westzanerdijk en Ringweg/Veldweg zijn wit gemarkeerd.

De grond waarop wij tuinieren
Ons tuincomplex is dus geen oude zeebodem van het IJ, zoals in de rest van de IJpolders. In de
polders is bijna overal een laag zware tamelijk humeuze en kalkrijke klei aanwezig, die IJ-klei
genoemd wordt. Op ons complex werd alleen bij zeer hoge waterstanden van het voormalige IJ als
ook het buitendijkse land overstroomde, klei afgezet op de oude veenlagen. Die overstromingklei
die in de loop van eeuwen een dikke laag vormde, lag in normale omstandigheden dus boven water.
Daardoor verweerde deze dikke laag tot een zeer zware kalk- en humusarme klei. Op Jan Vroegop
ontbreekt daarom de vruchtbare IJ-klei die onder
water op de IJbodem werd afgezet, maar is wel een
dikke laag overstromingsklei aanwezig met ongunstige
eigenschappen voor land- of tuinbouw. Bij een boring op
tuin 38, mijn tuin, bleek deze laag zeer zware klei 1,20
m dik, met daaronder de veenlaag. Bij boringen elders
op het complex bleek mijn boor te kort om de laagdikte
van het veen te bepalen.
Zeer zware klei betekent dat er een hoog percentage
zeer fijn slib (ca. 90%) aanwezig is waardoor de klei
stug, compact, taai en, als hij nat wordt, plakkerig is. In
de zomer scheurt de klei sterk tot in het onderliggende
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veen (zie afb.3) en krijgt hij een zeer brokkelige structuur die lijkt op scherp grind.
Wortelgewassen als peen, suikerbiet, pastinaak, en rammenas groeien niet naar recht naar
beneden, maar vertakken. In de winter trekken de scheuren juist dicht, zodat dan het water niet
goed afgevoerd kan worden. In het voorjaar droogt de klei daardoor slecht en blijft de grond lang
koud, zodat het gewas later opkomt en groeit. De moeilijke bewerkbaarheid wordt versterkt door
het ontbreken van kalk en humus in de klei. Daardoor is ook de bodemvruchtbaarheid gering.
Je zou bijna denken: “Wat doen we hier nog?” Maar, in de loop van 70 jaar Jan Vroegop is er op
veel tuinen door noeste arbeid, bemesting en grondaanvoer een goed bewerkbare en vruchtbare
bodem ontstaan. Wat is er gedaan of wat kan men doen om de vruchtbaarheid, bewerkbaarheid en
structuur van de grond te verbeteren?

Grondverbetering.
Op de eerste plaats is het zaak om veel humeus materiaal, compost of stalmest door de klei
werken. Dat verhoogt ook het vochtvasthoudende vermogen en de vruchtbaarheid. Een tuin hoort
dan ook een goede compostbak te hebben. Die produceert een waardevolle grondstof uit het
tuinafval, dat anders met veel moeite en overlast moet worden afgevoerd. Daarnaast biedt de
gemeente de laatste jaren de mogelijkheid om gratis compost af te halen of tegen
transportvergoeding te laten bezorgen. Daarvan maken veel tuinders graag gebruik, wat de
grondverbetering allemaal sterk stimuleert. Ook wordt veel houtsnippermateriaal van de jaarlijkse
shreddercampagne verwerkt. Bij dit laatste moet men er rekening mee houden dat rottend hout
meer stikstof aan de bodem onttrekt. Omdat humeus materiaal zoals compost op den duur
verteert blijft periodieke aanvulling van dit materiaal nodig. Sommige tuinders hebben daarnaast
ook zand of tuingrond aangevoerd om op te hogen maar vooral om de klei minder stug en compact
te maken. Zand is minder vruchtbaar dan tuingrond of compost, maar is kalkrijk en verteert niet.
Tuingrond, een mengsel van zand en veel humeus materiaal, verliest in de loop der tijd een deel van
de humeuze component. Al deze methoden verbeteren de grondstructuur en bodemvruchtbaarheid.

Bodembewerking
- De grond voor de vorst omspitten met de spitvork, waardoor de klei (als er ooit nog winters
komen) stuk vriest. Vooral na de eerste nachtvorst als de bevroren grond goed te belopen is en de
vork nog gemakkelijk de grond in gaat, is het goed spitten.
- Kalk strooien in het voorjaar, voordat de ontdooide kluiten fijngemaakt worden. Zoals de
metselaar kalk toevoegt om een smeuïge specie te krijgen, zo werkt kalk ook in de klei. Fijn maken
van de kluiten gebeurt pas als de tuin weer plant- en zaaiklaar gemaakt wordt.
- Niet op de grond lopen, houdt hem los en luchtig. Dat is goed voor de afwatering. Gebruik een
plank om op te werken of werk vanaf paden en tegels.
- Verrijking van de bodem met humeus materiaal, kalk en mest verhoogt ook de
bodemvruchtbaarheid. Dat geldt ook voor goed gedoseerde bemesting met kunstmest, waarbij
organische mest de voorkeur heeft. Bedenk wel dat bekalken en eventueel bemesten met
kunstmest niet tegelijkertijd moet plaats vinden, omdat beide stoffen chemisch reageren met
elkaar. Dus vroeg in het voorjaar bekalken en later bij het zaai- en plantklaar maken bemesten.

En als slotadvies: Ga naar het tuinwinkeltje waar alle hulpstoffen en nog veel meer goede
adviezen verkrijgbaar zijn. Goede oogst en veel bloei gewenst en denk om uw rug.

Jan Besteman (tuin 38)
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2015 - Jaar van de BODEM
Door Nico van Straalen, colomnist van het Noord-Hollands Dagblad

Een collega maakte me er op attent dat 2015 het internationale jaar van de BODEM is.
Dat ik daar als bodembioloog pas na drie maanden achterkom! Nu kan ik het goed maken.

De BODEM is een levend organisme van het vrouwelijk geslacht. De oude Grieken spraken
er al over. De aardgodin Gaia, de oermoeder, was aanwezig bij het begin van de wereld. Ze
baarde de titanen en cyclopen en uit haar liefde voor het water en de lucht ontstonden de
oceanen en de hemelkoepel. Gaia is de moeder van ons bestaan en de schoot waartoe wij
terugkeren aan het eind van ons leven.

Ook in biologisch opzicht is de BODEM op te vatten als een levend organisme. De levende
bodem zit vol met bacteriën, schimmels en kleine dieren, die met elkaar voor het
voortbestaan van de mens van doorslaggevend belang zijn.

Als je een BODEM onder de microscoop bekijkt, zie je pas hoe ingewikkeld ze is. Net als
in de bovengrondse wereld wordt er gevochten om voedsel en water, dieren bedrijven de
liefde in de bodem, maar eten elkaar ook op en bestrijden elkaar op leven en dood.
Men schat het aantal bacteriën op honderd miljoen tot één miljard cellen per gram.
Deze bacteriën behoren tot zo’n tienduizend verschillende soorten. Het is een
onvoorstelbare rijkdom waar wij achteloos overheen lopen, maar die goed werk doet bij
de afbraak van afval en het handhaven van bodemvruchtbaarheid.
Een bodem zonder leven is waardeloos, want je kunt er geen
gewassen op verbouwen en alle afval die je erop gooit blijft liggen.

Toen ik mijn promotieonderzoek deed, heb ik Gaia ter hoogte van
het Roggebotsebos bij Dronten behoorlijk lek geprikt door elke
twee weken met mijn grondboor monsters te nemen. In het
laboratorium extraheerde ik alle levende dieren daaruit en telde
ze onder de microscoop.

Wat ik toen allemaal gezien heb, is me een leven lang bijgebleven!
Opeens realiseer je je dat als je in een bos loopt, onder elke
voetstap duizenden mijten, springstaarten, insecten, aaltjes en
wormen zitten, plus nog eens een paar miljard bacteriën. Elke
stam van het dierenrijk heeft wel een vertegenwoordiger in de
bodem. Gaia wriemelt van het leven.

Mensen! Denk een beetje om onze BODEM. Geef de bodem de
ruimte. Dek niet alles af met tegels en beton, kijk uit met zware
machinerie en vrachtauto’s, laat haar niet wegwaaien en mishandel
haar niet met teveel kunstmest, bestrijdingsmiddelen en afval.

Ze is mooi en levend, onze Gaia, onze BODEM.
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EEN ZELDZAME WILDE OUDE GROENTE AAN DE DIJK BIJ ONS TUINCOMPLEX

Nu er veel werk op de tuin is, loop ik wel dagelijks de trap op en af naar de dijkingang van
Jan Vroegop. Om er met een kruiwagen omhoog of omlaag te kunnen gaan, ligt er langs de
treden een strook betonnen opsluitbanden achter elkaar, zodat het kruien te doen is.
Naast die kruihelling houd ik een strookje begroeiing kort en vrij van brandnetels, anders
gaat het kruien te zwaar.
Ooit stonden er op die plaats duizenden sneeuwklokjes, die een klein stukje dijk in
februari voor enkele weken wit kleurde. Helaas heeft een of andere vandaal ze een paar
jaar geleden tot de laatste bol uitgegraven en meegenomen, maar gelukkig had de dijk nu
weer een verassing voor me.
Blijkbaar biedt die gekortwiekte strook langs de trap kansen aan zaden van bijzondere
planten. Want in de laatste weken van mei ontdekte ik daar tussen het hoge gras en de
brandnetels een paar mooie bloemen die ik niet kende. (zie afbeeldingen 1 en 2). Ze
hoorden bij een 120 cm hoge grasachtige plant, maar met grote paarse bloemen, die uit de
verte wel iets op margrieten leken (zie afb. 1). De acht groene omwindselbladeren van de
bloem staken als een ster buiten de bloembladen uit. Bijzonder is dat de planten alleen
’s morgens geopend waren, ’s middags waren ze dicht.

Afbeelding 1 en 2

Determinatie: Over de determinatie is geen misverstand mogelijk. De plant betreft de
zeldzame paarse morgenster, soms ook wel haverwortel of geitenbaard genoemd (in het
Latijn tragopogon porrifolius, wat letterlijk bokkenbaard met bladen als van prei
betekent). Een tweejarige plant uit de composietenfamilie. Hij is dus vorig jaar uit zaad
opgekomen.
Herkomst: De paarse morgenster komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied
maar wordt al in het midden van de 16e eeuw vermeld en is sindsdien ingeburgerd.
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Voorkomen: De plant is in de zeekleigebieden van Noord-Holland, Noordwest-Friesland,
Noord-Groningen en Zeeland zeldzaam en daarbuiten komt hij eigenlijk niet voor. In de
Zaanstreek is dit de eerste vindplaats van de plant.
Groeiplaatsen: De plant groeit vooral op dijken, bermen, ruigten, en puin.

De paarse morgenster heeft behalve de naam boksbaard en haverwortel, nog meer namen
gehad zoals keukenmeidenverdriet, armeluisasperge en oesterplant die alle te maken
hebben met het oorspronkelijke gebruik als groente. De Romeinen kenden de plant al als
groente en dat gebruik zal de reden zijn, dat de plant al eeuwen geleden hier terecht
gekomen is. De paarse morgenster is de voorganger van
de schorseneer, die haar vroeg in de 19e eeuw
verdrongen heeft als groente. De lange vlezige wortel
(zie afb.3) werd gegeten, maar het schillen was vanwege
het zoete kleverige sap geen lolletje en moest onder
water gebeuren. Vandaar de naam keukenmeidenverdriet.
Ook de jonge scheuten werden gegeten, gezien de naam
armeluisasperge. Oesterzwam heeft te maken met de
smaak. Het schijnt dat men ook de bloemen met het
bovenste stukje steel kan eten als spinazie of in salades.

Afbeelding 3: eetbare wortels
De plant is hoe dan ook een zeldzame verschijning en het eerste voorkomen in de
Zaanstreek maakt dat we er zuinig op moeten zijn.  Helaas is het grootste exemplaar
waarschijnlijk door de harde wind op 30 mei gesneuveld, maar er staan er nog een paar.
Nu maar hopen dat de paarse morgenster een blijvertje is op onze dijk. En daarom, als u
er een keer langs komt, vooral alleen kijken en niet opeten.

Jan Besteman (tuin 38)
----------------------------------------------------
Een ‘vreemde eend in de bijt’

Saskia (van tuin 4) kwam met twee vrienden even op onze tuin kijken.
Mooi mooi mooi. Maar....toen we bij de rotstuin kwamen en ik naar de roze
anjertjes keek, zag ik een vreemd beest:
een soort ‘mini-duif’ met snelflappende vleugeltjes.

Geen idee wat dat was. Hans, de vriend van Saskia wist snel een foto te maken,
Diana, de vriendin van Saskia, heeft hem later thuis gedetermineerd.
Het was een Kolibrie-vlinder. Nog nooit van gehoord! Raar beestje. Schijnt uit
Afrika te komen en vliegt zomers naar Nederland of nog verder, naar Skandinavië.
Enorme lange snuit en heel erg snel flappende vleugels: zoals een Kolibrie dus!

Manja de Boer, tuin 41/42 de foto’s: zie ommezijde onderaan 
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Een vreemde beet: van de TEEK

De meesten van u hebben wel eens gehoord van de "Teek".
Het is een gevaarlijk klein beestje, een bloedzuigende mijt, die voor
veel ellende kan zorgen als hij besmet is met een bepaalde bacterie.
Zelf ben ik daar een jaar geleden mee geconfronteerd. Ik werd gestoken, ik dacht eerst
dat het een steek van m’n bijen was. Vervolgens dacht ik dat ‘t dus niet zo erg was.
Daarna werd de ronding op mijn lichaam steeds groter. Een ‘kring’ rondom de steekplaats
werd zichtbaar. De huisarts kwam tot de diagnose: een tekenbeet.

Het protocol schrijft volgens de wet 10 dagen antibiotica voor!!!!
Wist u dat een hond daarvoor al 6 weken krijgt? Dus wanneer het u overkomt, accepteer
dat dan niet. Naar nu blijkt dat heel veel mensen jaren later toch de Ziekte van LYME
krijgen en dat is mede door een te kórte tijd toediening van antibiotica.
U moet minimaal 1 maand antibiotica nemen om schoon te worden, pas dan heeft u de
grootste kans om niet de Ziekte van LYME te krijgen. Wat u ook moet weten is dat u 33%
van de tekenbeten via uw eigen tuin oploopt. Dat wil dus zeggen dat wanneer u over uw
gras loopt en het niet kort gemaaid is dat u dan bezoek kunt krijgen van zo'n teek.
Het is een klein zwart beestje, niet groter dan een speldenknop.

Maar ook als uw (klein)kinderen op het gras en onder struiken spelen, kunnen zij de kans
lopen dat een teek bij uw kinderen op visite komt. Deze zuigt zich
vol met uw of het bloed van uw kinderen en laat een eventuele
besmetting in u of uw kind achter. Onschuldig zonnen op het gras is
er niet meer bij; zelfs wanneer u een deken, laken op het gras legt
komt de teek op visite. Dus lieve mensen controleer uzelf en uw
bezoek of er een teek langs is geweest en bezit heeft gemaakt van uw lichaam, dan wel
die van uw kinderen. U bent gewaarschuwd!
Het weghalen kan gebeuren met een speciale pincet, een ‘tekentang’, met een draaiende
beweging is die teek zo van het lichaam te verwijderen.

Vriendelijke groet, Gerard Korver, verpleegkundige en ervaringsdeskundige in deze.
--------------------------------------------------------------------

(Foto’s: Hans)
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Klimaatverandering.

Van klimaat kun je pas spreken wanneer we een lange periode van waarnemingen hebben
verricht, tenminste een periode van dertig jaar of meer. Het weer heeft namelijk vele
variabelen. Als het vijf jaar achtereen te nat is geweest, is dit nog geen klimaat, hierna
volgen misschien wel weer een aantal droge jaren.

Het veranderende klimaat heeft voor- en nadelen. Zo stijgt de gemiddelde temperatuur
geleidelijk en is het voorjaar tegenwoordig ruim 1,5 ºC warmer dan zo'n dertig jaar terug.
Maar ook het neerslagpatroon verandert en dat heeft op ons tuincomplex nogal eens
vervelende gevolgen!

Aangezien ons tuincomplex is aangelegd op een kleibodem, is de bodem niet altijd zo
makkelijk bewerkbaar maar zijn er ook problemen met de waterhuishouding in samenhang
met het veranderende neerslagpatroon (regelmatige bodembewerking helpt hier bij).
Door al 45 jaar dagelijks waarnemingen te doen is het duidelijk waarneembaar dat het
neerslagpatroon verandert. De belangrijkste constatering is dat er tegenwoordig meer
neerslag valt. Maar er valt soms ook in kórte tijd veel meer neerslag vooral in de zomer-
en najaarperiode.
Viel er tussen 1971 en 1980 gemiddeld 720 mm. neerslag per jaar, nu (2001-2010) is dit al
opgelopen tot 920 mm! Dat is 92 liter water per jaar op één vierkante meter of wel ruim
9 emmers water van 10 liter per m²!

Het voorjaar (maart, april en mei) en dan met name april wordt de laatste jaren steeds
droger, zonniger maar ook warmer (dat ervaren we eigenlijk wel als prettig). De
moeilijkheid van dit veranderende klimaat is het feit dat de extremen ook toenemen. In
dit geval hebben we het vooral over de neerslag, zo valt er soms een zeer grote
hoeveelheid neerslag in korte tijd maar zijn er ook perioden waarin vrijwel geen neerslag
valt. Zo viel er op 28 juli van het afgelopen jaar binnen 15 uur zo’n 105 mm. neerslag op
ons complex. In een normale juli-maand valt er gemiddeld 76 mm!

De verschillen tussen het ene jaar en het andere jaar zijn soms groot. Viel er in het jaar
1997 totaal 688 mm. neerslag, een jaar later was dit 1253 mm., bijna het dubbele!
Ook is het een groot verschil wannéér de neerslag valt. In het groeiseizoen tussen april
en september kan de grond vaak wel wat water verwerken. Planten zijn in de groei en
nemen veel vocht op, door verdamping verdwijnt ook veel vocht. Maar in de rest van het
jaar staat de verdamping op een laag pitje, planten nemen nauwelijks vocht op en raakt de
grond verzadigd met water.

Een grote hoeveelheid neerslag in de zomerperiode kan schade aan bijvoorbeeld groente
aanrichten. Als op onze kleigrond sla, andijvie en of aardappelen een paar dagen in het
water staan, verrot het gewas. Zo zijn er nog legio voorbeelden te bedenken.  Het
regelmatig bewerken van de grond en of verticale drainage kunnen hier een oplossing
bieden.
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In het najaar, de winterperiode, valt er gemiddeld meer neerslag dan in het voorjaar en/
of de zomer. Soms valt er zoveel waardoor ons tuinencomplex zelfs enige tijd (dagen)
onder water staat. Later worden daar de gevolgen van zichtbaar: coniferen die in de
zomer bruin verkleuren en dan meestal afsterven of omwaaien bij de eerstvolgende
storm. Doordat de grond lange tijd verzadigd is met water, rot een deel van de wortels
af. Dit zien wij meestal pas in het groeiseizoen. De conifeer met aangetaste wortels kan
in een droge, warme periode onvoldoende vocht opnemen en verdampen en begint dan
bruin te verkleuren (droogt uit), dat betekent meestal einde verhaal voor de conifeer.

Kleigrond heeft een fijne structuur en vooral als het dan een tijdje droog is geweest, kan
het water geen kant op of loopt het water in de ontstane droogtescheuren weg.
Maar ook in de winterperiode kan het erg lang nat zijn.
Zo viel er in december 2012 totaal 144 mm. neerslag tegen normaal in deze hele maand
85mm. Rond de kerstdagen viel er 60mm. neerslag (!). Ons complex stond blank van voor
naar achter. Tot 12 januari bleef het relatief erg warm voor de tijd van het jaar,
hortensia's en rozen stonden nog te bloeien en diverse andere gewassen liepen al uit.
Hierna volgde twee weken met onvervalst winterweer met een aantal dagen matige vorst,
tussen -5 ºC en -10 ºC. Op 30 januari is de maximum temperatuur weer ruim +12 ºC.

Al met al zijn het de grote tegenstellingen in korte tijd die veel problemen op kunnen
leveren voor plant, dier en mens. Zo zijn er tegenwoordig elk jaar wel een aantal
voorbeelden te noemen waarbij de tegenstellingen groter worden.
Mondiaal zijn de oceanen en zeeën in april jl. sinds het instrumentale tijdperk (1880) niet
eerder zo warm geweest, het geeft ons te denken! (info: Jan Visser).

Fred Roovers, tuin 46, weerman te Zaandam, mei 2015.
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HET SNOEIEN VAN HOUTIGE SIERGEWASSEN – 2 (vervolg)

Rozen: een verhaal apart
Rozen zijn natuurlijk ook heesters, maar worden hier apart behandeld, omdat de snoei
extra zorg vraagt. De snoei is er namelijk mede op gericht zoveel mogelijk licht en lucht
tot het hart van de rozenstruik te laten doordringen. Dit komt de gezondheid ten goede.
Het snoeien van enkele groepen rozen:
- Theehybriden (grootbloemige rozen) en trosrozen zijn zomerbloeiers; ze bloeien op
scheuten, die in het voorjaar gevormd worden. In maart wordt al het dunne, dode en oude
hout verwijderd. Handhaaf 3-5 twijgen die het jaar daarvoor gegroeid zijn. Deze worden
ingesnoeid boven een laag geplaatst oog dat naar de buitenkant van de struik is gericht.
De ingesnoeide twijgen zijn in totaal niet langer dan 10 cm.
- Botanische, wilde en heesterrozen hoeven praktisch niet gesnoeid te worden. Eéns in
het jaar is verjongingssnoei op zijn plaats. Haal hiertoe de oudste takken tot diep in de
struik weg en verwijder de dunne sprieten.
- Stamrozen hebben een onderstam die een flink stuk boven de grond uitsteekt. De roos,
die op hoogte is geoculeerd, kan van verschillende afkomst zijn. De roos bóven de
oculatieplaats wordt daarom zo gesnoeid als die van de groep waaruit de betreffende
stamroos afkomstig is.
- Doorbloeiende klimrozen worden in maart gesnoeid. Lange
éénjarige, groene, soms groenbruine, onvertakte twijgen
laten we staan. Ze dragen de meeste bloemen. Tweejarige
takken kunnen ook nog goed bloeien, maar de zijtwijgjes
hierop (herkenbaar aan de uitgebloeide bloemen van vorig
jaar) moeten dan wel op 2 ogen (ongeveer 3cm) worden
ingekort. Driejarige takken van vorig jaar, moeten zo laag
mogelijk worden afgeknipt.
- Eénmaal bloeiende (klim)rozen bloeien op takken die het jaar ervoor zijn gevormd. Na
de bloei worden de bloemtakken zo laag mogelijk afgeknipt terwijl de jonge scheuten (bij
de klimroos heel lang) gespaard blijven.

Klimplanten
Vroegbloeiende clematis- en kamperfoeliesoorten en naaktbloeiende jasmijn worden ná
de bloei uitgedund. De takken die gebloeid hebben mogen worden weggesneden. Bovendien
mogen bij oudere klimstruiken eens in de 3 tot 4 jaar oude takken geheel tot de grond
worden weggeknipt.
Zomerbloeiende clematis, passiebloem, bruidsluier en de kamperfoelie die na 1 juli
bloeit, worden in het voorjaar diep ingesnoeid. Dit houdt in dat u nog ongeveer 30 cm hout
laat staan.
Blauwe regen (Wisteria): ervan uitgaande dat al een geraamte van gesteltakken –
hoofdtak en belangrijke zijtakken – aanwezig is, worden de daarop groeiende éénjarige
twijgen in het voorjaar op 2-3 ogen afgeknipt. Om bloemknopvorming te bevorderen,
worden de nieuwe scheuten in juli 4-5 ogen (bladeren) teruggeknipt.

Groentje 2006/6
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DE SCHOOLTUINEN

De dag ná de Open Dag – maandag 29 juni- is alweer de laatste bijeenkomst van de
schooltuinen. Het is ondanks het koude voorjaar toch een prima seizoen geweest!
Naar waarheid moeten we zeggen dat we
nog nooit zo’n fantastische groep kinderen
hebben gehad, de tuintjes zijn nagenoeg
onkruidvrij (mede door de hulp van onze
enthousiaste groep tuinmeesters en
-juffen) en de tuinjury zal het moeilijk
krijgen om te bepalen wie het mooiste
tuintje heeft.

Op 22 juni jl. hadden we de proeverij, waarbij de kinderen tuinkerssoep,
rabarbermoes, stoofperen, appelmoes, muntthee, kruidenboter, radijshapje,
slastamppot, bessengelei, kruidenmayonaise, aardappel(obama) en druivensap
mochten proeven. Alle ingrediënten komen van de schooltuin of onze eigen tuin.

Op 29 juni mogen de kinderen hun eigen obama’s oogsten.
De jaarlijkse puzzeltocht staat ook nog op het programma èn de ouders van de
kinderen komen op een avond naar de tuintjes kijken.
De tuinbonen, uien, bieten, wortels en maïs worden ná de zomervakantie geoogst
en daarna zullen de kinderen - samen met hun ouders - de tuintjes weer schoon
opleveren voor de volgende groep.

Op de foto’s ziet u de prachtige tuintjes en de
kinderen druk aan het werk.

(Foto’s, tekt: Nel Paulisse)
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