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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 mei  2017. 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jangrimbergen@hotmail.com 
Secretaris : Simon Veenis tuin 88 tel: 414147 
e-mail: simon@veenis.net 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst:  Jaap Grimbergen tuin 103 tel  
210179 e-mail: fam.grimbergen@casema.nl  
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
       Jaap Grimbergen zie boven ( TD) 
Potgrond Jaap Grimbergen ( zie boven) 
Aanhanger Ben Klijsen tel. 412371 of 06429098212. 
Evenementencommissie: Jan v.d. Berg tuin 1 tel 231573         
e-mail: jnlvdberg@ziggo.nl 
Kopij Com-post Corrie Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Garant zaden: Jan Stavleu tuin 104 tel: 416015 
Louis de Haas tuin 63 tel. 411425 
Mest Kees v.d. Weiden Middenweg 22a tel. 0252 
211236 
Sloten Schoonmaken John de Rooy Hillegom tel 0252 
515517 
Kopij voor het juli 2019 nr. inleveren voor 15 juni 
2019! 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Nu ik dit schrijf kijk ik even naar buiten en word bepaald 
niet vrolijk over dit weerbeeld. In maart hebben we naast 
het voorbereidende werk in de tuin al meestal een aantal 
soorten groente gezaaid. Momenteel hebben veel leden 
besloten om het groente zaad nog maar even in de zakjes 
en doosjes te laten zitten. Het weer is nu echt 
najaarsweer. In gedachten ging ik even terug naar 2018 
toen we een soortgelijke situatie hadden. Een soort van 
voorjaarsweer in januari en begin februari waardoor alles 
begon uit te lopen en daarna werden wij toch nog 
getrakteerd op 10 graden vorst en ook nog eens een 
gemene oosten wind. Nu na ook weer een vroege periode 
met mooi weer hebben we alle weertypen een beetje 
gezien. Regen, hagel,sneeuw en ook nog eens de eerste 
voorjaarsstormen die overal toch weer veel schade 
hebben opgeleverd. Persoonlijk vind ik de 
grondtemperatuur veel te laag en doe met zaaien heel 
rustig aan, behalve voor zaaien in huis. Wat speelt er 
verder. De laatste tijd is er veel gesproken over asbest. 
Aangekondigd is dat vanaf 2024 alle asbest van de daken 
van huizen, schuren en schuurtjes verdwenen moet zijn. 
Daar ontkomen ook wij als lid van de vereniging niet aan 
en het is zaak te controleren of u dit materiaal op het dak 
van schuurtje of blokhut heeft zitten. Als dit zo is kunt u 
bij de gemeente plastic zakken gratis krijgen en hierin 
kunt u asbest veilig verpakken en gratis (nu nog ) 
inleveren op de gemeentewerf. Wij weten dat het sinds ik 
meen 1996 verboden was om asbest te gebruiken als 
dakbedekking maar veel opstallen bestonden al ver voor 
die tijd. Uiteraard zit er veel asbest in sloten als schoeiing 
dat nu nog niet verplicht verwijderd behoeft te worden 
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maar als bestuur adviseren wij zo nodig en indien 
mogelijk ook dat te vervangen want men weet nooit 
wanneer bepaalde wetten worden veranderd. Het is nu 
nog niet verplicht maar weten doen we het nooit. Als 
bestuur willen wij geen nieuw asbest op de tuinen meer 
als schoeiing materiaal. Dus hoe aantrekkelijk ook om dit 
te gebruiken willen wij voorkomen dat het spul op tuinen 
zal worden gebruikt. Het is heel moeilijk om te 
controleren of een bepaald materiaal ook asbest is. Het is 
namelijk moeilijk vast te stellen. Als u het niet vertrouwd 
kunt u altijd beter informeren of het ook asbest is dan 
later in de problemen te komen.  
In de Telegraaf van 6 maart 2019 ( deze krant heb ik in 
de blokhut neergelegd ter inzage) wordt gesproken over 
"Asbesthysterie" en worden burgers weer erg bezorgd 
gemaakt over de zeer hoge kosten die worden gemaakt 
als de mannen in die witte pakken asbest moeten komen 
verwijderen. Daar wordt ook het gevaar van asbest 
besproken en wordt zelfs gesproken over de vraag of het 
wel zo gevaarlijk is. Onder dit bericht staat ook een 
bericht met de titel "Asbestkanker neemt nog steeds niet 
af". Dat geeft toch zeer te denken. Maar wij als bestuur 
zeggen geen nieuw asbest op de tuin. 
Verder werkt uw bestuur aan het samenstellen van de 
agenda voor de aankomende algemene ledenvergadering, 
die zal verschijnen in de Compost. Ik wil nog even aan 
merken dat het aantal leden dat vorig jaar de ALV 
bezocht hebben erg laag was en wij hopen dat er dit jaar 
meer interesse zal zijn omdat er een paar zeer belangrijke 
problemen besproken zullen gaan worden. Ook de 
nieuwe leden hopen we dit jaar te begroeten op deze 
vergadering. Voor de rest hopen wij dat het 
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voorjaarsweer niet te lang op zich laat wachten want als 
rechtgeaard tuinder wil je tenslotte aan de gang. 
Tot de volgende keer. 

 
 
 

Wie, wat waar en hoe. 
( Ingezonden o.a. door Henk v.d Muiden) 

Aardappelen: De grootste vijand van aardappelen is de 
aardappelziekte (Phytophthora). Er zijn resistente rassen, 
die veel minder gevoelig zijn voor deze schimmel. Hier 
zijn wat namen van resistente rassen: Vroege: 
Frieslander, Solist, Triplo. Middenvroeg: Bionica, 
Carolus ( deze is volledig resistent) . Midddenlaat: 
Alouette, Connect; Raja, Sarpo Mira, Vitabelle. Laat zijn 
der rassen Sevilla en Texla. Deze laatste is ook volledig 
resistentVoorgezaaide erwten, peulen en tuinbonen 
kunnen nu in de volle grond. Wel de planten laten 
wennen aan de buitentemperatuur. bijv. door de koude 
bak of folietunnel bij mooi weer open te zetten, later kan 
dat bij koud weer. Radijsjes zonder worpjes krijg je door 
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de radijsjes vroeg te zaaien ( half maart) De koolvlieg 
bedreigt de radijsjes vanaf eindapril. Zaai de radijsjes 
later oogsten gebruik dan insectengaas De vliegen 
kunnen dan de eitjes niet op de radijsjes leggen. 
Zaaidiepte. Algemene regels voor zandgrond 5 x de 
dikte van het zaad bijv. slazaad van 1 mm op 5 mm en 
bonen van 1 cm op 5 cm. Op kleigrond moet het zaad 
minder diep dan op het zand. ( Zand droogt eerder uit) 
zaai hier op 2.5 x het zaad Dus sla niet op 5 mm maar op 
2,5 mm Bij droog weer en in de zomer ook wat dieper 
zaaien i.v.m. de droogte. Hier is een correctie van 1-2 cm 
nodig. Vlindervriendelijke tuin:Zorg voor 
voedselplanten voor rupsen bijv. klaversoorten en Oost-
Indische kers;  bloeiende planten met nectar zoals 
Lavendel en vlinderstruik; zonnige plekjes uit de wind en 
schuilplaatsen in de winter ( onder bladeren rn in 
uitgebloeide planten . Een insectenhotel is ook goed 
voor de moestuin, denk maar aan de bevruchting van de 
vruchtbomen en struiken. Yacon of appelwortel. Een 
stevige plant met grote knollen en  dikke volle 
wortelstokken. In de Andes wordt de knol meegenomen 
op trektocht. Schillen en opeten, net zoals bij ons de 
appels ( vandaar de naam : Appelwortel) De knollen 
hebben een zoete, frisse naar appel of watermeloen 
neigende smaak..De wortelknollen lijken op die van 
dahlia’s. De knollen smaken dus zoet maar bevatten geen 
calorieën. De Boerderij winkel van de fa. Zeestraten 
heeft in november -december een enkeel keer een Yacon 
in de verkoop. Zie ook www.Mergenmetz.nl   
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Collega-tuinders, 
 
We weten allemaal dat  het heel slecht gaat met de bijen. 
Bijen zijn voor ons tuinders onmisbaar. Daarom heb ik 
aan het bestuur de vraag voorgelegd om een of meerdere 
bijenkasten op ons complex te plaatsten. We bereiken 
dan een tweeledig doel. Ik heb daarvoor contact gezocht 
met een imker die bereid is met ons samen te werken. 
Het bestuur heeft over mijn vraag nagedacht en wil die 
bespreken op de jaarvergadering van 24 april. Ik begrijp 
dat er bezwaren zijn, hopelijk neemt onderstaand artikel 
die grotendeels weg. 
Met vriendelijke groet, Peter Bongaerts, tuin 7. 
 
Waarom Zijn Bijen Belangrijk? De Harde Werkers  
 
We kennen de bij vooral als de harde werker die onze 
heerlijke zoete honing maakt. Verder geven we niet zo 
heel veel aandacht aan deze insecten en weten we vrij 
weinig over ze. De laatste jaren komt de bij echter steeds 
vaker in het nieuws. Dit kleine insect is ontzettend 
belangrijk voor de natuur en onze voedselvoorziening, 
maar er zijn steeds minder bijen in de vrije natuur. De 
roep om de bij te redden wordt steeds luider. Maar 
waarom zijn bijen belangrijk? 
  
Alles over de bij. 
Waarschijnlijk ken je de bij vooral van de honing en de 
grote groepen waarin ze leven. Het beeld van de bij die 
wij hebben, is het beeld van de honingbij. Deze soort is 
echter maar één van de 350 verschillende soorten die in  
Nederland zijn aangetroffen. Wereldwijd zijn er maar 
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liefst 20.000 verschillende soorten bijen waargenomen en 
dat zijn ze waarschijnlijk nog niet eens allemaal. 
 

 
 
Alle bijen behoren tot de Apoidea-familie. Dit is als het 
ware de superfamilie. De orde waartoe de bijen binnen 
deze superfamilie behoren zijn de vliesvleugeligen 
(Hymenoptera). De bij heeft, net als alle andere insecten, 
een in drieën verdeeld lichaam. Hij heeft een kop, 
borststuk en achterlijf. Op de kop vind je twee antennes 
die hij gebruikt als tastorgaan. 
Grofweg worden de bijen onderverdeeld in de 
welbekende honingbijen, hommels en solitair levende 
bijen. Dit zijn de grootste en bekendste groepen. 
 
1. De honingbij 
Dit is de bekendste bijensoort. Deze bij leeft in groten 
getale in een nest. Honingbijen leven en werken met en 



8 
 

 Com-post          18e jaargang  no. 2       april   2019 
 

voor elkaar. 
 

 
 
Het uiterlijk van de honingbij 
De honingbij valt op door de duidelijke lichaamsbeharing 
die hij heeft. Dit geldt vooral voor het borststuk en de 
kop. Deze haren hebben de functie om de honingbij 
tijdens koude perioden zo warm mogelijk te houden. 
De honingbij heeft drie paar poten. De voorste poten 
worden gebruikt om mee te poetsen. Vooral de antennes 
en de ogen worden hiermee keurig schoongepoetst. De 
middelste poten hebben eigenlijk geen specifieke functie. 
Wel helpen de haren op deze poten de bij wanneer deze 
het stuifmeel in een korfje wil krijgen. De 
achterpoten zijn de meest ontwikkelde poten en helpen 
de honingbij bij het verzamelen en vervoeren van 
stuifmeel. Op deze poten bevindt zich ook het 
zogenaamde stuifmeelkorfje; de plek op de scheen waar 
de bij het stuifmeel verzamelt en kan bewaren en 
vervoeren. Je kunt deze korfjes goed zien wanneer ze vol 
beginnen te raken. Het lijkt dan net of de bij dikke, oranje 
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achterpoten heeft. 
 
In een nest honingbijen kennen we drie verschillende 
bijen: de koningin, de werksters en de darren. De 
belangrijkste bij in het nest is de koningin, ook 
wel moer genoemd. Deze bij is beduidend groter dan de 
andere bijen en is te herkennen aan het langere achterlijf. 
De moer is de grondlegger van een nieuw nest. Zij paart 
met de mannetjes en legt eieren om het nest continu van 
nieuwe bewoners te kunnen voorzien. Na de bevruchting 
kan een moer wel 2000 eitjes per dag leggen. 
Om een nest in stand te houden is er een goede 
samenwerking nodig. De werksters zorgen voor het nest 
en hanteren een strikte taakverdeling. Belangrijke taken 
zijn het bouwen van nieuwe raatcellen het verzamelen 
van voedsel, het beschermen van het nest, het produceren 
van honing en het verzorgen van de larven. De werkbij 
kan steken wanneer zij dat nodig vindt. Na het steken 
verliest de werkster echter haar angel en overlijdt zij later 
aan de gevolgen hiervan. 
Tot slot zijn er nog de darren. Dit zijn de mannetjes in 
het nest. De mannetjes verzamelen geen voedsel en zijn 
er puur voor de voortplanting. Darren kunnen in 
tegenstelling tot de werksters niet steken.  
 
Het nut van de honingbij 
Honingbijen worden door imkers gehouden in speciale 
bijenkasten. De honingbij zorgt voor de productie van 
honing en was. Maar veel belangrijker is de rol van de 
bijen als bestuiver. Ze bestuiven de bloemen van allerlei 
planten en zorgen ervoor dat er meer en betere vruchten 
aan planten en bomen groeien. Om deze reden zie je vaak 
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bijenkorven bij fruittelers staan en is de bij dus belangrijk 
voor onder andere onze fruitteelt. 
 

 
Het bestuiven gebeurt door het stuifmeel dat aan de lijfjes 
van de bijen blijft zitten en dat door het bezoek aan 
andere bloemen deels weer wordt afgezet. 
  
2. De hommel 

 
De hommel maakt ook onderdeel uit van de bijenfamilie en is 
opvallend door zijn lange haren. De opbouw van het lijf van de 
hommel is te vergelijken met die van een bij. Ook de poten van een 
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hommel zijn dik en harig en de achterpoten zijn een opslagplaats 
voor stuifmeel. Dit laatste zie je alleen terug bij de vrouwtjes; de 
mannetjes verzamelen geen voedsel en hebben geen stuifmeelkorfjes 
nodig. 
Bijzonder is daarnaast dat de hommel de enige bijensoort is die de 
rode klaver kan bestuiven. Dat komt doordat de hommel met 
zijn lange uitrolbare tong de enige is die bij de nectar diep in de 
kroonbuis kan komen. 
  
3. De solitaire bij 
 

 
Honingbijen en hommels hebben een sociaal leven. Ze 
leven met koninginnen, werksters en darren in één grote 
familie. Dit geldt niet voor de solitaire bij, ook wel wilde 
bij genoemd. Deze bijen doen alles alleen. Er zijn heel 
veel verschillende soorten solitaire bijen. Een verschil is 
echter dat de solitaire bijen allemaal sterk van uiterlijk 
verschillen. Terwijl de honingbijen en hommels nog 
duidelijk laten zien van dezelfde familie te zijn, zijn 
solitaire bijen ook in hun uiterlijk alleen. 
De metselbij is bijvoorbeeld helemaal donker van kleur, 
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terwijl de behangersbij dan weer de bekende strepen op 
zijn achterlijf heeft. Een solitaire bij doet alles zelf, van 
het maken van een nest tot het zoeken van voedsel en het 
leggen van eitjes. Terwijl honingbijen en hommels hun 
voeding van verschillende planten kunnen halen, zijn er 
solitaire bijen die volledig afhankelijk zijn van één soort 
plant. Dit maakt de bijen kwetsbaar. Wanneer deze plant 
er immers niet meer of te weinig voorkomt, kan de bij 
niet langer overleven. Het enige contact moment van de 
bij met andere is tijdens het paren. Daarna gaat iedere bij 
zijn eigen weg. 
 
Het nut van de solitaire bij 
 

 
Eigenlijk is de solitaire bij belangrijker voor de 
bestuiving van planten dan de honingbij. Ook al dragen 
ze allebei hun steentje bij aan deze noodzaak, de solitaire 
bij is er beter in. Honingbijen zijn in staat de nectar bij 
een bloem weg te halen zonder de meeldraden aan te 
raken. Dit zorgt ervoor dat er niet altijd stuifmeel 
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meegenomen wordt. De solitaire bij komt juist voor het 
stuifmeel en zorgt er zo voor dat hij na een bezoekje aan 
de bloem in 97% van de gevallen bestuiving veroorzaakt.  
  
Waarom zijn bijen belangrijk en hoe is het met ze 
gesteld? 
De bij is de laatste jaren in aantallen dramatisch gedaald. 
Dit heeft effect op ons allemaal: maar liefst driekwart van 
de landbouwproducten is afhankelijk van bestuiving. Het 
is daarom belangrijk dat de bijen blijven bestaan. 
Het is dus nodig om de bijen te beschermen en te helpen 
met overleven. Redenen die worden gegeven voor de 
afname van het aantal bijen zijn onder andere: 

 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
in de landbouw; 

 Het verdwijnen van voldoende voedsel voor de 
bij; 

 Te weinig ‘woonruimte’ voor de nesten. 
Het eerst punt is een politiek punt en iets waar je niet zo 
snel iets aan kunt doen. De laatste twee punten kun je 
echter wel verbeteren! 
  
Wat kun je doen om de bij te helpen? 
Om de bij te helpen zijn er twee gebieden waar je je op 
kunt richten: het creëren van genoeg voedsel of het 
neerzetten van genoeg nestelruimte. 
 
Genoeg voedsel 
Zoals eerder gezegd zijn vooral de solitaire bijen erg 
afhankelijk van bepaalde soorten planten. Dit komt bij 
sommige soorten zelfs zo nauw dat het verdwijnen van 
een plantensoort ook tot het verdwijnen van de bij leidt. 
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Wanneer je wilt helpen door middel van het planten van 
planten die veel stuifmeel en nectar leveren, kies dan 
voor zogenaamde drachtplanten.  
 
 

 
Genoeg nestelruimte 
Wilde bijen vinden vaak te weinig ruimte om te kunnen 
nestelen. Je kunt ze helpen door bepaalde delen van de 
tuin ‘nestelveilig’ te maken. Bijen nestelen onder anderen 
in gaatjes in muren en hout. 
Je kunt een zogenaamd bijenhotel gemakkelijk maken. 
Denk er van tevoren wel even aan dat het voor de bij 
belangrijk is dat het hotel dicht bij een voedselbron ligt. 
Zonder voedsel komen de bijen niet naar het hotel. 
  
Conclusie 
Het gaat niet goed met de bijen. Zowel de honingbij, de 
hommel als de solitaire bij hebben het zwaar. De 
honingbij, hommel en solitaire bij zijn allemaal 
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belangrijk voor ons. Vooral door het bestuiven van de 
bloemen helpen ze de groei van groenten en fruit, die wij 
nodig hebben in ons dagelijks leven. 
Je kunt zelf de bij helpen door planten in de tuin te zetten 
waar ze genoeg stuifmeel en nectar uit kunnen halen. 
Ook helpt het om zogenaamde bijenhotels te plaatsen. 
Indien mogelijk is het natuurlijk fantastisch als je ruimte 
of gelegenheid hebt om een bijenkast te (laten) plaatsen.  
Bijen zijn goedaardige insecten en steken alleen wanneer 
ze zich bedreigd voelen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat 
ze de rust in je tuin komen verstoren! 
 

Tuinenlijst. 
U bent gewend op in het aprilnummer de tuinenlijst aan 
te treffen, maar vanwege de AVG mag dit niet meer. 
  
Duurzaamheid en nog eens duurzaamheid. 
Duurzaamheid wordt langzamerhand een bekende kreet. 
Moeten wij ons hiervan wat aantrekken?  Een hele 
redelijke vraag. Het antwoord is: Wel degelijk. 
Gedurende een zeer groot aantal decennia is hier te 
weinig tot geheel geen aandacht aangeschonken. 
De kwaliteit van de bodem ( waarvan wij allen leven) is 
enorm achteruit gegaan. Die achteruitgang moet 
omgebogen worden naar een vooruitgang en hebben wij 
eenmaal weer een goede kwaliteit dan moet deze 
gehandhaafd worden. Dan pas kunnen wij spreken over 
duurzaam telen ( tuinieren). 
Op dinsdag 11 juni om 14.00 uur zullen wij ons samen 
met de tuinders van de Volkstuindersvereniging Lisse 
ons hier over buigen. 
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De volgende onderwerpen komen ondermeer aanbod: de 
grondstructuur, het bodemleven, de koolstof kringloop , 
de stikstofkringloop en de bemesting. 
Tevens zal er aandacht worden geschonken aan de 
belangrijke rol die planten spelen in de vorming van 
aminozuren die voor ons leven van eminent belang zijn 
en alleen door planten kunnen worden gemaakt.  Met een 
gerust hart kunnen wij zeggen zonder planten op ons 
menu is geen gezond leven mogelijk. 
Opgeven verplicht, alleen per mail. Opgeven bij W. 
Grimme, grimme@xs4all.nl . 
 
Agenda 2019 
 
1 april Kaartavond 
 
24 april Alg. leden vergadering 20.00 uur  
Agenda op blz. 17 
 
6 mei  Kaartavond 
 
3 juni  Kaartavond 
 
11 juni 14.00 uur  Duurzaamheid 
 
De aangekondigde wandelingen (van Boom en Co 
januari nummer) zijn allemaal vol geboekt. 
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Het bestuur van de Volkstuinders Vereniging Lisse 
nodigt U hierbij van harte uit voor het bijwonen van 
de Algemene Leden Vergadering. Deze zal 
plaatsvinden op 24 april 2019 om 20:00 in de Blokhut.  
 
AGENDA 
1.  Opening door de voorzitter 
2.  Ingekomen stukken 
3.  Notulen ALV 2018, gepubliceerd in COM-Post van 
juli 2018 
4.  Jaarverslag van de voorzitter 
5.  Jaarverslag van de secretaris 
6.  Jaarverslag van de penningmeester 
a. financieel verslag over 2018 
b. verslag van de kascontrolecommissie over 2018 
c. verkiezing van een kascontrolecommissie 2019 
d. begroting voor 2019 
7.  Jaarverslag van de technische dienst 
8.  Jaarverslag van de sitebeheerder 
 
9. Pauze (in de pauze kunt U schriftelijke vragen 
indienen. Deze worden behandeld bij      punt 14 van de 
agenda.) 
10. Besluit aanschaf en bemensing AED  
11. Bespreking van de watervoorziening op het complex: 
Waterstand in de sloot aan de even zijde van het 
complex. Diverse opties 
12. De verwijdering van asbest: zie artikel Com-Post 
13. Voorstel van Peter Bongaerts voor het houden van 
bijen: zie artikel Com-Post 
14. Beantwoording van vragen. 
15. Sluiting door de voorzitter 


