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Bestuur Volkstuindersvereniging ‘Lisse’ 
Per 1 juli 2021 
 Voorzitter: Jan Grimbergen tuin 47 tel: 414070 
e-mail: jan.grimbergen37@gmail.com 
Secretaris : Waarnemend Peter Bongaerts tuin 7 
e-mail: peter.bongaerts@kpnmail.nl tel. 06 53859421 
Penningmeester:  Wim Grimme tuin 20 tel. 413657 
e-mail: grimme@xs4all.nl 
Technische dienst. Vacant voor dringende zaken 
Franco bellen tel 06 22570853, meldingen mailen 
Website: Franco Dieters tuin 38  
e-mail: franco@volkstuindersvereninginglisse.nl   
 
 Bouwcommissie Henk den Butter tuin 87 tel: 410736 
  
Potgrond Peter Bongaerts 
Aanhanger   Jan Stavleu, tuin 104, Mendeldreef 21, 
Lisse. Tel. 416015. Bellen tussen 10.00-20.00 uur 
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 oktober 2021 nr. inleveren voor 15 
september 2021. 
Kopij alleen als e-mail of een bijlage in Word bestand 
aanleveren. PDF –bestanden worden terug gestuurd! 
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Van de voorzitter…. 
Er is het een en ander gebeurt de laatste tijd. Het 
probleem is dat wij als bestuur nog geen Algemene 
Ledenvergadering kunnen uitschrijven en hierdoor zijn 
wij genoodzaakt om alles via de “Compost” mee te 
delen. Gelukkig ziet het er naar uit dat we op de goede 
weg zijn met de corona en uw bestuur denkt aan een 
mogelijkheid rond oktober om toch een ALV te kunnen 
houden. Alles natuurlijk onder voorbehoud dat de goede 
weg die is ingeslagen blijft doorgaan. 
Allereerst moeten wij u mee delen dat Simon Veenis niet 
langer onze secretaris is. Jammer maar Simon heeft 
aangegeven deze post op te geven. Wij willen hem 
bedanken voor alles wat hij voor de vereniging heeft 
betekend en de manier waarop hij de ingekomen stukken 
en uitgaande post alsmede het notuleren van de 
bestuursvergadering op papier heeft gezet verdiend alle 
eer. Het was altijd tot in de puntjes verzorgd. Gelukkig 
hebben we Peter Bongaerts bereid gevonden om als 
waarnemend secretaris vanaf dit moment de taak van 
Simon over te nemen. Een tweede lid van het bestuur, 
Jaap Grimbergen heeft afgelopen januari  2020 om 
gezondheidsredenen aangegeven te willen stoppen, maar 
ook hier weer door de corona crisis kon dat niet eerder 
gebeuren. Afgelopen bestuursvergadering van 
28/04/2021 is dat dan besloten. Ook hier weer zeer 
jammer. We weten allemaal wat hij voor de vereniging 
heeft gedaan en zelfs in het afscheid dat 16 maanden 
geduurd heeft, heeft hij alles nagelopen en gezorgd dat 
alles bleef draaien.  Moeilijk te meer omdat voor deze  
post nog niemand gevonden is.  



3 
 

 Com-post          20e  jaargang  no 3    juli   2021 
 

Het is nu zo, dat Franco Dieters naast het Site-beheer ook 
degene is die de Technische Dienst gaat aansturen en alle 
problemen van wat dan ook ( de pomp, het hek en noem 
maar op) aan hem gemeld dient te worden. Zijn tel.nr. is 
06-22570853. 
Franco zal bij grote klussen dus vrijwilligers vragen om 
bij te springen en uiteraard als er leden zijn die techniek 
in de vingers hebben en denken bij deze of andere 
klussen kan ik van betekenis zijn laat het hem dan weten. 
Hij zal u daar dankbaar voor zijn en bedenkt u wel als we 
de voorkomende klusjes of klussen door buitenstaanders 
moeten laten doen dit een gat slaat in onze financiën. Dus 
als u kunt meldt u aan. 
Door al deze verandering is er een plaats vrij gekomen in 
het bestuur. Wij hebben een takenpakket waarvoor wij 
iemand zoeken die denkt vooruit ik wil iets doen voor de 
vereniging. 
Het pakket ziet er als volgt uit: 

1. Sleutelkastje/mededelingenkastje bij de ingang: 
Andere code instellen indien nodig. 

2. Mededelingenkasten aan het hek en bij tuin 5: 
Formulieren sealen. 

3. Regenwaterput op het parkeerterrein afsluiten 
i.v.m. storten compost door de Fa. Otte. 

4. Potgrond en koemestkorrels. 
Bestellen en voorraad in schuur bijhouden (geld 
uit het kistje halen) 
Als er nieuwe potgrond is besteld, alvast de lege 
pallets op het parkeerterrein leggen. 

5. Schouw(okt/nov.). 
Sloten controleren. 
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6. Bestuursvergadering.                                                      
Koekjes, hapjes en drankjes halen en verzorgen. 

7. De blokhut. 

Bijhouden koffie, thee, suiker, filterzakjes e.d. 
Inkoop koffie,thee,suiker,filterzakjes,afwasmiddel 
e.d. 
Afvalbakken regelmatig legen 
Handdoek, theedoek en vaatdoek regelmatig 
wisselen en wassen. 
Gasflessen op voorraad. 

8. De toiletten 
Bijhouden toiletpapier, chloor, handzeep en wc 
blokjes 
Handdoeken regelmatig wisselen en wassen. 

9.  Reserve sleutels 
Bijhouden wie welke sleutel heeft. 

Voorwaar u ziet het geen gemakkelijke klus maar o zo 
belangrijk als wij dus netjes willen koffie drinken en 
schoon naar het toilet kunnen. Dus als u bereid dit voor 
de vereniging te willen doen laat het ons weten. 
T.a.v  de pomp en het watersysteem op het perceel sta ik 
compleet achter de oproep van Franco over onjuist  
gebruik van dit systeem. Er is en( zoiets kan gebeuren ) 
een paar maal storing opgetreden en is ook  de slang van 
de pomp af gesprongen. Dit had tot gevolg dat de schuur 
vol met water kwam te staan. Dus als u water geeft blijft 
u erbij en als er iets gebeurd zet de pomp uit. Daarna 
melden aan Franco. 
Verder heeft uw bestuur een maal  genade voor recht 
laten gelden. Bij de heer Wijers staan de aardappelen 
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verkeerd gepoot. Namelijk op her voorste stuk van zijn 
tuin. Hij heeft deze tuin voor het eerste  jaar en heeft door 
het vorige lid volkomen verkeerde informatie gekregen 
over de plaats waar de aardappels dit jaar moeten staan. 
Bij gesprekken is ons gebleken dat hij ter goede trouw 
gehandeld heeft en niets wist over een teeltplan. Dat 
heeft hij ondertussen in geleverd en tevens een brief 
ontvangen waarin hem werd meegedeeld dat hij het 
volgende jaar 2022 geen aardappels mag telen maar  pas 
weer in 2023 op het achterste stuk. Let wel dit schept 
geen precedenten want dit was eenmalig  en de regels 
voor het telen van aardappels blijven gelden. 
Dan is mij deze week het volgende opgevallen. Wij 
dachten dat de afspraak zou zijn dat waterslangen recht 
over het pad moeten liggen. Dit om ongelukken te 
voorkomen. Er zijn leden die soms over een afstand van 
7 tot 10 meter een slang schuin over het pad hebben 
liggen. Met de fiets denken wij dat je gemakkelijk over 
een volle rollende slang kan vallen. Dus de slangen recht 
over het pad. 
U ziet er gebeurd van alles en nog wat in onze 
vereniging. 
U weet bij goed weer kunt u gezellig koffie drinken bij 
de blokhut. Wij zijn blij dat  Mevr. De Kruijff  deze 
moeite op zich heeft genomen. Wij zijn er namelijk voor 
zo veel mogelijk gebruik te maken met elke mogelijke 
activiteit in de blokhut die mogelijk is. 
Jan Grimbergen 
 
Aspirant-leden opgelet!!!! 
Op dit moment zijn er zo’n 20 tal aspirant-leden. Een 
mooi aantal echter er komen niet zoveel tuinen per jaar 
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vrij dat deze aspirant-leden op zeer korte termijn een 
eigen tuin tet beschikking zullen krijgen. Heeft dan zin 
om aspirant-lid te blijven mag men zich afvragen. Je 
betaalt toch elk jaar weer tien euro. Het heeft wel 
degelijk zin want als aspirant-lid kun je de voorlichting 
avonden bijwonen. Je nieuwsjaarbegroeting en eventuele 
ander activiteiten die de vereniging onderneemt.  
Verder krijg je als aspirant-lid vier keer per jaar het blad 
van de vereniging de “Com-post”. Op deze manier blijf 
je op de hoogte van wat er in de vereniging plaats vind en 
leer je nog wat van de artikelen die in de “Com-post” 
staan. 
Aspirant-leden laat jullie op onze activiteiten zien en 
ontmoet  de tuinders die reeds een eigen tuin bewerken. 
Het bestuur. 
 

DE SCHOUW !!!!!!!!!!! 
Elk jaar met 1 november moeten de sloten schoon zijn en 
vrij van overhangende takken. Ieder tuinder is 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn stukje 
sloot.  Wanneer dit niet gebeurd en de schouw vindt 
plaats dan kan er een bekeuring volgen. Die bekeuring 
zal  bij het betreffende lid in rekening worden gebracht. 
Het bestuur heeft dit natuurlijk liever niet, je krijgt een 
slechte naam als vereniging. 
Het bestuur heeft het volgende besloten. 
Ruim voor 1 november, denk aan het begin van  de 
maand oktober, zal het bestuur bekijken of de sloten 
voldoende schoon zijn. Is dit niet het geval dan zal het lid 
hierop worden aangesproken.  
Wordt de sloot daarna niet binnen de afgesproken tijd 
schoongemaakt  dan zal het bestuur de sloot schoonlaten 
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maken en de rekening hiervan bij het lid in rekening 
brengen. 
Het is dus gewoon belangrijk om er voor te zorgen dat de 
leden zelf de sloot op tijd schoon hebben gemaakt. Vind 
je het zelf een te zwaar werk dan kun je contact opnemen 
met John de Rooy in Hillegom en dan zal hij tegen 
betaling de sloot voor je schoonmaken. Zijn telefoon 
nummer is 0252515517. 
Het bestuur. 

 
 

Koffie en bijna dood zaad 
 

Het was al lang mijn plan maar nu ben ik er toch echt 
mee begonnen, koffie en thee zetten op zaterdagochtend 
en een terrasje uitzetten zodat u voor of na de 
werkzaamheden even neer kunt strijken, wat bijpraten en 
wat ideeen/plantjes/zaden kunt uitwisselen. 
Gisteren was het de eerste keer en ik hoop het voorlopig 
te blijven doen.  



8 
 

 Com-post          20e  jaargang  no 3    juli   2021 
 

Sterker nog, de plannen zijn groter en misschien, tegen 
de tijd dat je dit leest, al (deels) uitgevoerd zodat ik op 
zaterdag na de koffie een broodje met een soepie serveer. 
Maar even terug naar het begin..... 
 
Ik had dat plan en nu ben ik gewend, binnen mijn familie, 
dat er een aantal 'doemdenkers' rondlopen. Mensen die 
over het algemeen zelf niet zo actief in het leven staan en 
niet veel anders lijken te doen dan op anderen (op mij in 
dit geval) letten en elk plan dat ik heb onderuit proberen 
te halen. 
Bijvoorbeeld zeg ik: ik ga een projectje opzetten en 
breigroepen en daarmee breien voor de kinderen van de 
voedselbank. 
De antwoorden: zou je dat nou wel doen? misschien 
vinden ze de truien niet mooi, misschien overwerk je 
jezelf ermee, misschien wil de voedselbank niet, 
misschien wordt er weer van je geprofiteerd, misschien 
zijn die breisters van die kenaus, misschien dit en 
misschien dat....En de meest fanatieke van dit soort 
mensen laten dan het 'misschien' weg. Die 'weten' wat er 
allemaal mis kan gaan. 
Ja nu ik dit opschrijf is het een wonder dat ik dat 
projectje gewoon ben begonnen, dat het een groot succes 
was en de breigroepen (ik ben er na anderhalf jaar mee 
gestopt) nog steeds breien voor voedsel- en/of 
kledingbank. 
 
Ook buiten de familie kom ik zulke mensen tegen. 
Mensen die zich steeds 'zorgen' lijken te maken over mij 
maar daarmee eigenlijk zeggen dat ze het zelf niet aan 
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zouden durven. We zeiden het al toen we klein waren he, 
'wat je zegt ben je zelf' En dat klopt als een bus. 
 
Ik kijk altijd naar het zaad, daar kun je zo veel van leren! 
Neem maar even dat kleine perfecte bolletje wat een 
peultjesplant kan worden. Een plant die hoog kan 
klimmen en prachtig witte bloempjes geeft (ook zeer 
smakelijk) en dan van die mooie platte peulen vormt. Die 
plant die de nachtvorst kan hebben, de wind en de buien. 
Zo'n levenslust, zo'n groeikracht ❤ ontroerend 
gewoon! 
Stel je legt dat perfecte bolletje in de grond en dat zaad 
gaat liggen denken.... 
misschien dat ik straks kiem en er komt een vogel die me 
opvreet, dan heb ik mooi voor niks al die moeite gedaan, 
misschien sta ik weer naast van die stomme snijbonen of 
naast de rare bieten en ik mag die types niet, misschien 
kom ik wel op de verkeerde plaats op en wordt ik er ruw 
uitgetrokken of misschien vinden de mensen mij niks en 
willen mijn bloempjes niet zien, mijn vruchten niet eten. 
en al die moeite die ik daarvoor heb moeten doen, al dat 
gedoe van kiemen, je kopje boven de grond steken, 
talrijke risico's lopen.....ZUCHT 
nee ik kan maar beter blijven liggen, al die moeite niet 
doen. dan kan het ook geen teleurstelling worden. dan 
ben ik die types die mijn bloempjes niet willen zien, mijn 
vruchten niet willen eten, mooi te slim af. 
En het zaad wacht en wacht zonder te weten waarop. 
Zekerheden die niemand kan bieden, toekomst die het 
alleen vindt in het kiemen, het gaan Leven.... 
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Wellicht moest je even glimlachen om dat kleine bolletje 
😊 
Herken je het binnen je familie, kennissenkring, 
vereniging.... of kijk eens in de spiegel en vraag je af 
hoeveel je in dat bolletje van jezelf herkent; eerlijk zijn 
he!! 😁 
 
Iedereen kan alleen voor zichzelf kiezen en ik heb een 
poos geleden de keus gemaakt, ik wil Leven! Niet als dat 
nadenkende peulzaad liggen wachten en denken over 
dingen die we niet kunnen overzien en waar we geen 
controle over hebben want dan ben je een leven lang 
bijna dood!  
Maar als zijn broertjes en zusjes wil ik zijn die stoer 
tegen dat gaas klimmen, trots hun bloempjes laten zien 
en blij tot voeding zijn. En natuurlijk ook wel eens bang ( 
lees: meestal harstikke bang 😂) maar daar laat ik me 
niet door weerhouden. Net als die plantjes groei ik 
'gewoon' door, in storm, regen en koude en gelukkig ook 
heel veel heerlijk verwarmende zon. 
En ik wil koffie zetten (zo leer ik nog 'ns wat 😉 en soep 
koken en broodjes smeren! 
En ja misschien komt er op een dag niemand drinken of 
eten maar dan ben ik er niet voor niets geweest! Dan ben 
ik niet teleurgesteld! Dan heb ik toch genoten van de 
voorbereidingen en het koken en bakken en de tafels 
weer eens een lap gegeven en lekkere dingen gemaakt 
waar ik dan weer een ander blij mee maak.  
 
En als je voor die spiegel hebt geconstateerd dat je toch 
wel veel op dat nadenkende zaadbolletje lijkt, geen nood. 
Je kunt elke dag besluiten het vanaf nu anders te doen, te 
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gaan kiemen. Het heeft geen haast, elk zaadje neemt zijn 
eigen tijd. Als het maar kiemt.....uiteindelijk. 
Carolina de Kruyff 😁 
 

Wie, wat , waar en hoe. 
( ingezonden o.a. door Henk v. Muiden tuin 66) 

De pronkboon 
De naam pronkboon zegt het al: dit is een gewas met een 
opvallende en rijke bloei. De bloemen zijn  voornamelijk 
scharlaken rood, mar variaties met wit en crème bestaan 
ook. Pronkbonen houden van warmte- niet van hitte! Het 
zaaien is alleen succesvol in warme grond en als er 
voldoende vocht is bij het kiemen. De jonge blaadjes 
verdragen gen enkele graad vorst als ze boven de grond 
staan. In de volle grond zaaien voor half mei is dus 
riskant. Het beste is om de pronkboon als vruchtdragend 
siergewas te behandelen. De slingerende planten zijn een 
welkome afwisseling in de moestuin.                              
De jonge peulen zijn vergelijkbaar met de snijbonen. De 
schil van de lange, breed platte peul voelt ruwer aan, 
maar kan mits op tijd geplukt op dezelfde manier bereid 
worden als de snijboon. Hij smaakt even lekker en mals. 
Als de jonge peulen niet geplukt worden, gaan de zaden 
zich tot grote, glimmende , violet en wit gespikkelde 
bonen ontwikkelen. Op het juiste moment geoogst 
wanneer de bonen al goed voelbaar zijn, maar de peul en 
het zaadomhulsel nog zacht is, krijgt u een delicatesse op 
tafel, die niet in de winkels te koop is.. Dit is de 
groenrijpe boon, die vers moet worden verwerkt, net als 
doperwten. Het is heerlijk in en zomerse soep met crème 
fraiche en als warme of koude maaltijdsalade.     Op de 
wortels van de vlinderbloemigen, waartoe ook de bonen 
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behoren, groeien kleine knobbeltjes met bacteriën, die in 
stat zijn de voor planten niet opneembare vrije stikstof uit 
de lucht om te zetten in gebonden stikstof wat een 
waardevol plantenvoedsel is. U kunt ze nog tot eind juni 
zaaien. 

 
Bloemen van de pronkboon 

 
Watergeven, wanneer heeft dit zin !!!!!!!! 

Voor het water geven is het van belang dat men weet hoe 
de plant het water kan opnemen. 
Het antwoord is niet zo moeilijk, natuurlijk door de 
wortels. Wel is het goed te weten dat de capaciteit van 
opname door de wortels bepalend is voor de hoeveelheid 
water dat kan worden opgenomen. Dus niet de 
hoeveelheid water dat in de grond aanwezig is bepaald of 
de planten voldoende kunnen opnemen maar de 
capaciteit van opname van de wortels. Dit betekend voor 
de planten dat bij warm weer de verdamping de opname 
te boven gaat en de hoeveelheid water is de plant 
afneemt. Hier door gaat de plant slaphangen. Bij de 
verminderde cel spanning sluiten de huidmondjes zich en 



13 
 

 Com-post          20e  jaargang  no 3    juli   2021 
 

neemt de verdamping met zo’n 95 % af. Ook de 
hangende bladeren spelen hier nog een rol bij de 
instralingshoek van de zon is door het laten hangen van 
de bladeren veranderd en zorgt nu voor minder warmte. 
Bij het koeler worden van het weer herstelt de plant zich 
weer. Dit moet in de late avonduren gebeurd zijn. Zolang 
dit gebeurd bevat de grond voldoende water en is water 
geven volkomen zinloos. 
Herstellen de planten zich niet dan is watergeven nodig. 
Houdt bij het watergeven de bladeren droog !!!!!! Laat 
het water over de grond lopen. 
Het is van belang om bij het zaaien en bij het inplanten 
van jonge plantjes de eerste tijd wel  water te geven. De 
kluitjes van de pas ingeplante plantjes zijn nog te klein 
om voldoende water vast te houden. Bij het zaaien is het 
ven belang te weten dat wanneer het zaad eenmaal water 
heeft opgenomen  weer opdroogt het zal afsterven. 
Op ons tuinencomplex hebben wij sinds vorig jaar een 
aantal waterpunten gekregen, een prima zaak. 
Per 8 tuinen is er één watertappunt. Dit houdt in dat het 
heel goed mogelijk is dat op een bepaalde tijd er meerder 
tuinders van één tappunt gebruik moeten kunnen maken. 
Wees dan sociaal en gebruik alleen gieters en geen 
tuinslang. Met gieters werken heeft zo zijn voordelen. Je 
kunt gemakkelijk alleen daar water geven waar het nodig 
is. 
Laten wij er verder wel aan denken dat het gebruik van 
de tappunten wel elektriciteit kost. Het gebruik is vorig 
jaar verdubbeld. Dit betekent dat wij moeten opletten en 
alleen gebruik maten maken van  de tappunten indien het 
echt nodig is. 
Het bestuur. 



14 
 

 Com-post          20e  jaargang  no 3    juli   2021 
 

   
Recepten 

Honingcake 
200 gr. bloem, 2 tl bakpoeder, suf zout, 175 gr. heldere 
honing, 140 gr. boter, 1 el water, 85 gr. witte basterd 
suiker, 2 eieren losgeklopt. 
Oven voorverwarmen op 175 o  C.  
Bloem ,bakpoeder en zout zeven. Honig, boter en suiker 
in een ruime pan doen. 1 el water toevoegen en 
verwarmen tot alles gesmolten is ( roeren!) . Pan van het 
vuur nemen en samen met de eieren aan de gezeefde 
bloem toevoegen. Mix tot homogeen. In een met bloem 
bestrooid cakeblik doen en in 45 minuten gaar laten 
bakken. Even laten afkoelen en dan uit de vorm. Het 
voordeel van deze cake vind ik dat je de boter en suiker 
niet zo lang hoeft te kloppen en je moet natuurlijk wel 
van honing houden! 
 
Kwarkbollen ( 6 stuks) 
150 gr. krenten, 250 gr. kwark, 1 el olie,2 eieren,3 el 
vanille suiker* 1 snufje zout, 1 el bakpoeder, 250 gr. 
boem, bakpapier * Dit is geen vanille suiker uit een zakje 
maar zelf gemaakte door suiker in een afgesloten  pot te 
doen en daar de uitgeschraapte vanille in te doen. Laten 
staan. Na een paar weken heb je heerlijke vanille suiker. 
Oven verwarmen op 180 0 C Krenten 15 min. laten wellen 
in heet water. Kwark, olie, eieren, vanillesuiker ,zout en 
bakpoeder in een kom  mengen en  de bloem  erdoor 
kneden. De uitgelekte krenten er door roeren. Het geheel 
is een slap deeg. Verdeel het in 6 hoopjes . 18 minuten 
bakken. 
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Blauwe bessen muffins ( 12 stuks) 
250 gr. bloem, 2 tl bakpoeder, 1ei,100 gr. witte 
basterdsuiker, 2 zakjes vanille suiker, 250 ml karnemelk, 
1 el gesmolten boter, 250 gr. blauwe bessen. 12 papieren 
cakevormpjes of muffinvorm, ingevet 
Verwarm de oven op 2000 C 
Meng bloem met balpoeder en het zout. Klop het ei met 
de basterdsuiker en vanillesuiker schuimig en roer de 
karnemelk erdoor. Klop het bloem mengsel er in gedeelte 
door. Schep de boter en blauwe bessen luchtig door het 
beslag. Vul de holtes van de muffinvorm of 
cakevormpjes tot 2/3 met het beslag en bak de muffins in 
ca. 20 min. gaar.   
Evt. karnemelk vervangen door 125 ml melk en 125 ml 
yoghurt.  

Zondag 20 juni 
Ik heb iets heel stoms gedaan gisteren en omdat elk 
nadeel ook z'n voordeel heb, heb ik nu 
hoogstwaarschijnlijk met deze bekentenis je aandacht 
weten te trekken 😁 
 
Ik had in de derde versnelling waarin ik automatisch ga 
dat uurtje voor het zaterdags koffie drinken, nog gauw 2x 
beslag voor wafels gemaakt; 1x 'gewoon vanille' en 1x 
suikervrij met appel en kaneel. 
in die vanille doe ik ook altijd sinaasappelsap maar ik 
had zo'n ding niet in huis en ook geen citroen en toen 
dacht ik....heel stom hoor....toen dacht ik dan doe ik er 
een beetje limoenschil in, voor het smaakje waarvan ik 
hoopte en verwachtte dat het fris zou zijn. 
maar het was niet fris, het was heel gemeen bitter 😩 
waar nog bovenop kwam dat ik vrij van geraffineerde 
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suikers leef en, mijn volgende stommiteit, niet had 
geproefd. 
mijn excuses aan mijn bijzonder aardige koffieklanten 
die nu letterlijk een bittere nasmaak aan het ochtendje 
hebben overgehouden. 
toen ik de overgebleven wafels meenam naar Martin en 
hij er gretig van proefde (normaal zijn mijn wafels altijd 
heerlijk) zag ik zijn gezicht betrekken.... 
de rest van de avond en nacht heb ik me zitten schamen 
en liggen piekeren, hoe los ik dit nou weer op? 
 
 
Vanochtend dacht ik ja Car waar gewerkt wordt vallen 
spaanders, daar leren we van zo heb ik besloten, ik ga 
door met koffie zetten, elke zaterdagochtend dat het 
droog is en af en toe bak iets voor erbij, dat proef ik eerst 
zelf al zit er een kilo suiker in 😉 
Debora en Josje hebben ook al eens gebakken, daarvoor 
mijn dank 👍 en willen dat nog wel eens doen en 
natuurlijk vinden we het fantastisch als jij ook eens wat 
voor bij de koffie bakt. 
 
Als je dit leest ben ik al begonnen met ook een broodje 
en een soepje te serveren. 
Soep is gratis en als je tuingroenten daarvoor wilt 
doneren, graag! 
 
Ik begin met alleen een broodje kaas omdat ik dat het 
best kan goed houden. Als ik weet dat je komt, vind ik 
het geen probleem ook vleeswaren in te kopen.  
We hebben al een koekenpan gekregen dus gebakken 
eitjes?? 
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We hebben nog soepkommen/bekers e.d. nodig. 
Misschien wil je eens in je keukenkastjes kijken wat er 
weg kan? 
Van Anton en Jose kregen we al de eerste spullen, 
inclusief de staafmixer; hoeraaa!  
Gisteren ja en daarna kregen ze die wafels; aaaachchch  
 
Ik hoop dat jullie allemaal en Anton en Jose in het 
bijzonder me een herkansing gunnen en gezellig komen 
aanschuiven een van die zaterdag ochtenden! 
Koffie drinken, soepje mee eten en/of een broodje 
En natuurlijk een heleboel (tuin)ervaring uitwisselen 
en/of plantjes, zaden, vruchten en wat je verder nog kwijt 
wil. 
 
Van harte welkom elke droge zaterdag van ongeveer 
10.00 tot ongeveer 14.00! 
 
tot ziens, carolina (tuin 6) 
 

Het waterpeil in onze sloten. 
Om enige duidelijkheid te verschaffen in de problematiek 
van het water zal ik mij zoveel mogelijk beperken tot ons 
perceel.  
Ons perceel wordt omsloten door vier watergangen, de 
een wat breder en dieper dan de ander. 
Om te kunnen begrijpen hoe het met het water gaat 
beginnen wij met de grondwaterspiegel. 
De grondwaterspiegel wordt o.a. bepaald door de 
hoeveelheid van de gevallen neerslag. Het gevallen water 
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zakt weg in de grond en loopt traag naar het laagste punt 
en dat is het waterniveau in de sloot. 
In de winter hebben wij een bolstaande grondwater 
spiegel  en in de zomer een holstaande 
grondwaterspiegel. Dit verschijnsel heeft te maken met 
de volgende zaken. 

1. De hoeveelheid neerslag in de winter en in de 
zomer. 

2. De verdamping van het water direct vanuit de 
grond. 

3. De verdamping van het water door de gewassen 
die op het land staan. Bij deze verdamping door 
planten speelt ook nog de diepte van de 
beworteling een rol. 

Bij de waterhuishouding speelt ook de hoeveelheid 
organische stof in de  grond en de grondsoort een rol. 
Organische stof houdt water vast, het zuigt zich geheel 
vol. Zandgrond houdt geen water vast en kleigronden 
houden wel degelijk watervast maar op een geheel andere 
manier dan organische stof. 
Veengronden bestaan voor een belangrijk deel uit 
organische stof. 
Een volgend punt is het gegeven dat het water in twee 
vormen in de grond voorkomt.  

1. Niet gebonden water zeg maar vrij water. 
2. Gebonden water ( organische stof en 

kleigronden). 

Het vrije water loopt langzaam naar het laagst gelegen 
punt en dat is voor ons het waterniveau in de ons 
omringende sloten. 
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Door het aanbrengen van drainage kunnen wij dit vrije 
water sneller afvoeren. Let wel het gaat hier alleen om 
het vrij in grond zittende water. De grond wordt hierdoor 
eerder droog en men kan dus eerder met voertuigen op 
het land komen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat 
drogere grond eerder opwarmt waardoor de gewassen 
eerder gaan groeien. 
Het gebonden water blijft over en staat ten dienste wat de 
planten. 
De afvoer van het vrije water wordt ook beïnvloed door 
de grondstructuur en het bodemleven. Bij een slechte 
grondstructuur blijven er lang plassen op het land staan 
en blijft het land lang erg nat. 
Bij een goede grondstructuur zal de afvoer van het vrije 
water sneller gaan dan bij een slechte grondstructuur. Bij 
een optimaal bodemleven , met o.a. veel wormen, zal de 
afvoer ook beter gaan. Het is dus van een heel groot 
belang dat wij op ons perceel de grondstructuur en het 
bodemleven zo optimaal mogelijk krijgen. 
In de zomermaanden verdampt de grond en het gewas 
duizenden liters water per dag. Dit water moet komen 
van het gebonden water en van het grondwater. Bij grote 
hoeveelheden organische stof zal de plant over veel 
gebonden water kunnen beschikken en zijn zij minder 
afhankelijk van het grondwater. Hoe dieper de 
beworteling van het gewas gaat hoe groter de laag grond 
is waaruit het gebonden water opgenomen kan worden en 
hoe minder afhankelijk de planten zijn van het 
grondwater.  
Om over voldoende water te kunnen beschikken moet 
men met beiden( het watervasthoudend vermogen van de 
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grond, de hoeveelheid organische stof dus en de 
grondwaterspiegel ) rekening houden. 
Om de grondwaterspiegel op peil te kunnen houden is het 
nodig dat er water vanuit de sloot het land ik kan komen.  
De grondwaterspiegel zal in de zomer in het midden van 
het perceel onder het niveau van het slootwater komen.  
Een geheel andere zaak is het effect van droge 
veengronden op de uitstoot van CO2. Tonnen CO2 gaan 
op deze manier de lucht in en zorgen voor een slechtere 
toekomst voor ons klimaat. Veengronden zouden in de 
zomer zeker natgehouden moeten worden. Maar natte 
gronden zijn niet berijdbaar met zwaarder voertuigen en 
het vraagt ook hier en daar een aanpassing van de te telen 
gewassen. Gras heeft in de zomer graag voldoende water 
tot haar beschikking. 
De wens tot snelle afvoer van het water in de winter en 
de water toevoer in de zomer bepalen tot nu toe het 
waterpeil in de sloten. Dit is ook de reden dat het 
zomerpeil hoger is dan het winterpeil. 
Het waterpeil wordt vastgelegd in het peilbesluit.  
Het peilbesluit wordt in overleg met de betrokken 
landeigenaren en het waterschap vastgelegd. Voor zover 
het ons bekend is hebben wij geen inspraak gehad bij de 
totstandkoming van het peilbesluit voor ons deel van de 
Roeversbroek. 
De waterhoogten worden afgelezen op peilschalen en 
wanner het water niveau te laag is wordt er water in 
gelaten en wanneer het water te hoog is wordt er water 
uitgepompt. Zo blijft het water op niveau. Men kan 
natuurlijk ook vooruit kijken en bij weersvoorspellingen 
die een periode van droogte aangeven al meer water 
inlaten, maar of dat gebeurd is de grote vraag. 
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Het waterpeil heeft betrekking op de hoogte van de 
waterspiegel niet op de laag water dat in de sloot 
aanwezig is. 
Bij het voor ons geldende zomerpeil gaat men er van uit 
dat er een waterlaag van 25 cm aanwezig is.  
Dit bleek bij meting geen 25 cm te zijn maar 5 cm. Hoe 
kan dit, wel heel eenvoudig in onze sloot zit een laag 
bagger van 20 cm. Willen wij dus bij het huidige 
waterpeil voldoende water in onze sloten hebben dan 
moet er gebaggerd worden. Bij de vraag of wij een paar 
jaar gelden de waterleiding zouden moeten aanleggen om 
onze tuinders van water te kunnen voorzien is er gekeken 
wat het uitbaggeren van de sloot zou kosten. Er werd 
toen een bedrag aangenomen van 40.000 euro.  
 
Onze ledenvergadering koos toen voor de aanleg van de 
waterleiding. 
Nu komen wij voor de vraag te staan redden wij het met 
dat laagje water van 5 cm om steeds voldoende water te 
kunnen oppompen. Bij het baggeren moeten wij er tevens 
rekening mee houden dat de volledige breedte van de 
sloot dan uitgebaggerd moet worden. Wanneer onze 
leden hun helft uitbaggeren loopt dit stukje sloot gelijk 
weer vol met bagger van de andere helft.   Daarnaast is 
de situatie zo dat vrijwel alleen onze tuinen een 
beschoeiing hebben en de slootranden van onze buren 
een natuurlijke oever hebben die er voor zorgen dat de 
sloot weer snel volloopt met bagger zeker bij 
veengronden zoals bij ons het geval is. Dit houdt in dat 
het uitbaggeren steeds om een aantal jaren herhaald moet 
worden. Het is dan een steeds terug kerende kostenpost. 
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Een geheel andere vraag is waar loopt de erfgrens? Loopt 
deze door het midden van de sloot of loopt de grens langs 
een van de zijkanten van de sloot. Ook al loopt de 
erfgrens aan onze zijde van de sloot 
  
 
 
Onze ledenvergadering koos toen voor de aanleg van de 
waterleiding. 
Nu komen wij voor de vraag te staan redden wij het met 
dat laagje water van 5 cm om steeds voldoende water te 
kunnen oppompen. Bij het baggeren moeten wij er tevens 
rekening mee houden dat de volledige breedte van de 
sloot dan uitgebaggerd moet worden. Wanneer onze 
leden hun helft uitbaggeren loopt dit stukje sloot gelijk 
weer val met bagger van de andere helft.   Daarnaast is de 
situatie zo dat vrijwel alleen onze tuinen een beschoeiing 
hebben en de slootranden van onze buren een natuurlijke 
oever hebben die er voor zorgen dat de sloot weer snel 
volloopt met bagger zeker bij veengronden zoals bij ons 
het geval is. Dit houdt in dat het uitbaggeren steeds om 
een aantal jaren herhaald moet worden. Het is dan een 
steeds terug kerende kostenpost. 
Een geheel andere vraag is waar loopt de erfgrens? Loopt 
deze door het midden van de sloot of loopt de grens langs 
een van de zijkanten van de sloot. Ook al loopt de 
erfgrens aan onze zijde van de sloot dan nog zullen wij 
bij het uitbaggeren een flink deel van de kosten moeten 
betalen. Dit omdat de buurman dan een beroep kan doen 
op mandeligheid ( 5:60 lid 1 BW). Dit wetsartikel houdt 
in dat wanneer het een gemeenschappelijke zaak betreft 
(de sloot) tot nut van beide erven, in ons geval dus de 
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buurman en onze vereniging wij ook aangesproken 
kunnen worden om een deel van de gemaakte kosten te 
betalen. Dit geldt natuurlijk ook in het geval de erfgrens 
aan de kant van buurman ligt. Dan kunnen wij een beroep 
doen op dit wetsartikel. De conclusie die getrokken kan 
worden is eenvoudig , het kost ons in elk geval veel geld. 
 
Wij moeten ook vooruit blijven kijken. Door de 
verandering in het klimaat krijgen wij te maken met 
grotere neerslag in perioden van het jaar  waarin deze 
vroeger niet vielen, denk aan het voorjaar en zomer. 
Maar ook in deze perioden van het jaar zullen tijden van 
grote droogte voorkomen. Het wordt dus belangrijk dat er 
niet alleen gekeken wordt naar: Hoe komen wij van het 
water af, maar dat er gekeken wordt hoe houden wij het 
water zolang vast dat er geen sprake meer is van 
verdroging (de grondwaterspiegel mag dus niet dalen 
maar moet op de juiste voor het milieu belangrijke 
hoogte blijven). Er zal gekeken moeten worden hoe 
kunnen wij het water in de grond langer vasthouden ( 
verhoging van de hoeveelheid organische stof) en waar 
kunnen wij water bewaren om dat te kunnen gebruiken 
wanneer daar behoefte aan is en wij geen grondwater, dat 
dienst moet doen voor ons drinkwater, aan de grond 
moeten onttrekken om de landerijen te kunnen 
besproeien. Er zijn dus nog vele vragen op te lossen. 
Een lang verhaal en niet zo vrolijk maar ik hoop dat de 
situatie waarin wij ons als volktuindersvereniging in 
bevinden iets duidelijker is geworden.  
Zijn er nog vragen  stuur dan deze naar het bestuur ( 
peter.bongaerts@kpnmail.nl) . 
Wim Grimme.  
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De Anna Paulowna boom staat ook in Lisse. Bloeit met 
blauwe bloemen. 
 
 

 

 
 


