
Agenda
 

Algemene Ledenvergadering
Zaterdagmiddag 4 april

 
Pannenkoekenfeest

Zondag 19 april
 

Fietstochtje Thijsse's Hof
Zondag  3  mei

 
Plantjesdag

Zaterdag 9 mei
 

Open Tuindag
Zaterdag 22 augustus

Leo serveert verse gemberthee met zelfgebakken Spaanse sinaasappelcake
Het was wel even wennen. Als trouw kantinebezoeker, gewend aan de robuust-
vriendelijke sfeer tijdens het jarenlange beheer van Patricia en Bart Tromp, is er
kennelijk een andere weg ingeslagen.  Leo Pel, die hiervoor de winkel al een ande
re uitstralig verzorgde, geeft nu ook de kantine een fris gezicht, Het gebouw krijgt
een andere naam en de inrichting wordt vergroend. Tuinders, zoals Anneke, Sjoe
ke en Wil bakten de heerlijkste cakes. Kortom, het is er goed toeven; lekker eten
en een gezellige sfeer. Kom langs en verbaas u over de vriendelijke prijzen en de
charmante bediening!  DS

Winkelnieuws!
Elders in deze Tuinfluiter vindt u het vol
ledige assortiment van de winkel met de
bijbehorende prijzen. Maar wanneer kunt
u daar terecht? Er is goed nieuws:
 
Met ingang van 7 maart 2020 is de winkel
 
iedere zaterdag geopend van 10.00
tot 12.30 uur.
 
Daarnaast gaan we als proef ook twee keer
’s avonds open, namelijk op 28 april en op
12 mei van 18.30 tot 19.30 uur. Mocht dit
een succes zijn, dan zal de winkelcommis
sie bekijken of de avondopenstelling ver
der kan worden uitgebreid. 
 
Verder kunnen wij melden dat Gerard de
Kuyper de winkelcommissie met ingang
van dit jaar versterkt. Hij is inmiddels goed
ingewerkt en heeft er veel zin in, dus ook
namens Gerard bent u van harte welkom
in de winkel!

De Tuinluiter
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Het stokje gaat over:   Groeikracht!
Beste tuinders,
 
Sinds februari 2019 zijn  wij , Pim en
Lorinda de Vries , de huurders van de tuin
op Lijsterbeslaan nummer 12.
Voordat dit tot stand was gekomen heb ik
daarvoor diverse keren het complex be
zocht en rondgekeken om voor mijzelf
bevestigd te krijgen dat het hebben van
een volkstuin voor ons een juiste keus zou
kunnen zijn.  Wel ervaarde ik direct dat
dit complex qua ligging zo in Haarlem
Noord  en aan de rand van de Velserbroek
een unieke, prachtige locatie is .
 
Uiteindelijk zijn wij op de wachtlijst ge
plaatst en hebben na enige tijd en al meer
dere plekken op het complex bekeken te
hebben op de Lijsterbeslaan 12 terecht
gekomen.
Deze tuin was door Boudewijn en partner
inmiddels al keurig ingedeeld en onder
houden en het gaf ons een goed "gevoel"
om op deze locatie te gaan starten.
 
Als eerste moest er aan het aanwezige
tuinhuis diverse reparaties en onderhoud
gepleegd worden.  Aart en Ab hebben me

goed op weg geholpen waarmee  ik nog
steeds heel erg blij mee ben. .
Vervolgens heb ik op de tuin diverse
standaards en rekken geplaatst waartegen
de diverse bloemen  en groenten tegenaan
konden gaan groeien.
 
Zo terugkijkend op ons eerste tuinjaar is
het een jaar geweest met vele ervaringen,
zeker gezien  het vele regenwater  en ook
periodes van langdurige droogte (handig
zo’n waterpomp!) en veel zonneschijn.
Wat ons het meeste positief verrast heeft
is toch wel de ongelofelijke groeikracht
van de natuur in het algemeen. Ter illu
stratie hiervan heb ik een foto bijgevoegd
van het begin in  het seizoen in februari en
een foto van de tuin in de maand juni .
 
Met het nieuwe seizoen al weer in het
vooruitzicht ,  zijn wij  in ieder geval erg
benieuwd naar onze ervaringen en wensen
wij alle tuinders een “vruchtbaar" 2020
toe!
 
Pim en Lorinda
We dragen het stokje over aan: Martina
van Zonderen, Maluslaan 2

Van de voorzitter
 
 Het jaar is goed begonnen en we
zitten vol nieuwe plannen.  
 
Op 22 januari hebben we een inspire
rende avond gehad over de nieuwe
beleidsvisie en de commissies gaan er
druk mee aan de gang.
De kantine onder leiding van Leo
wordt druk bezocht en steeds nieuwe
gerechten vinden hun weg naar bin
nen.
De beukenhagen zijn nagenoeg alle
met de hand gekortwiekt en de aan
plant van de hedera bij de paarden is
in volle gang.
 
Wat voor de deur staat is de Algeme
ne Ledenvergadering op 4 april en
daaraan voorafgaand het brede over
leg tussen het bestuur en de voorzit
ters van alle commissies en werk
(kennis)groepen op 16 maart. 
 
Helaas moet onze secretaris Trees
van Gastel haar functie ter beschik
king stellen, mede door haar aan
staande verhuizing en we hopen dat
zij het erg naar haar zin zal hebben in
hun nieuwe stekkie. Kandidaten voor
de functie van secretaris worden ui
teraard met open armen ontvangen!
 
We willen op 7 maart graag  met de
nieuwe tuinders om de tafel  om te
horen hoe zij het tot nu toe hebben
ervaren en ongetwijfeld  kunnen er
over en weer vragen en antwoorden
komen.
 
Als komende evenement is er de pan
nekoekendag op 19 april en we dan
ken Henk en Christa van Schagen
voor hun gulle bijdrage! Tot slot staat
er nog een excursie naar  het Thijs
se's Hof in Bloemendaal op het pro
gram, maar daarover later meer
Jan

!! Tuinkeuring !!
 
De Tuinkeuringen voor 2020 staan in
gepland voor:
    16 mei en 10 oktober 2020.
 
Voorgaande jaren merkten wij dat
een aantal Tuinders alleen voor de
tuinkeuring heel actief worden; het is
natuurlijk de bedoeling dat de tuin er
altijd bijgehouden uitziet en natuurlijk
weten wij dat mensen ook met vakan
tie gaan of wel eens ziek kunnen zijn.
 
Tussendoor zal ook regelmatig even
een rondje over de tuin gemaakt wor
den om te voorkomen dat tuinen te
veel achterstallig onderhoud krijgen.
Is er een reden waarom u de tuin,

voor langere tijd, niet naar behoren
kunt bijhouden, meldt het dan bij de
voorzitter tuincommissie, dat kan via  
    algwrk@zwn-volkstuinen.nl  
Alleen dan kunnen we samen met u
naar een oplossing zoeken.
 
Veel tuinplezier gewenst door team
Tuincommissie.
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Huzarenstuk van Henk van Schagen
Het is al weer enkele jaren geleden dat
Henk en ik de haagbeuk onder handen
hebben genomen, om het onderhoud in
de toekomst te vergemakkelijken. Helaas
is dit onderhoud achterwege gebleven en
moesten we op herhaling.
 
Doordat het nu toch echt een onmogelij
ke klus leek te worden, heeft het bestuur
overwogen dit uit handen te geven. Uit
diverse offertes bleek echter dat dit uitliep
op een astronomisch bedrag. Uiteindelijk
heeft Henk de afgelopen herfst toch de
moed bijeen geraapt, te beginnen aan deze
mega klus, waarbij ik hem inmiddels zoveel
mogelijk ondersteun.
 
Vervolgens diende zich de volgende, ook

weer mega klus aan; het opruimen van de
enorme hoeveelheid afgezaagde en ge
knipte takken. Gelukkig was daar ineens
Ab Mannaert, die ervoor zorgde dat ze in
de versnipperraar verdwenen en zodoen
de de tuinders van deze snippers gebruik
konden maken.
 
Het ziet er (voorzichtig gezegd) inmiddels
naar uit dat deze mega klus geklaard is als
dit artikel in de Tuinfluiter verschijnt. Dit
hadden we zelf ook niet durven hopen,
maar met elkaar en de nooit aflatende
(wils)kracht van Henk van Schagen, heb
ben we het gered.
Henk en Ab bedankt!
Gerard Soonius  (foto links boven met maat
staf)                    Foto''s Anne Soonius

Gerard Soonius knipt aan de hand van een maat

staf.

Biodiversiteit; de ransuil al gezien?
Om ons als tuinvereniging te onderschei
den en ons bestaansrecht te waarborgen
is het belangrijk dat we kunnen aantonen,
dat ons complex een unieke verscheiden

heid aan dieren en planten herbergt. 
Biodiversiteit is een samenvoeging van de
woorden 'biologisch' en 'diversiteit'. De
begrippen biodiversiteit en natuur worden
regelmatig als synoniemen gebruikt. 'Na
tuur' heeft echter doorgaans een ruimere
betekenis en kan bijvoorbeeld ook duiden
op allerlei niet-biologische aspecten zoals
bodem, reliëf en weer.

In de loop der tijd is het landschap veran
derd. Kleinschalige boerderijen werden
groter met beter te bewerken stulkken
grond. Het gevolg hiervan is dat het aantal
soorten dieren en diertjes sterk is vermin
derd. 
Op ons tuincomplex hebben we gelukkig
een grote verscheidenheid aan tuinen en
de kans is groot, dat er bijzondere planten
en dieren voorkomen.
Jan Levers
 

Het weer in model brengen van de
beukenhaag op de Singel blijkt een
enorme klus. De massieve, kronkelige
takken moesten stuk voor stuk met
de snoeischaar worden weggeknipt.
Jaren geleden werd een firma inge
huurd die met grof geweld en een
hoge rekening de heg op maat bracht.
Vanaf nu gaat de haag twee keer per
jaar onder de heggeschaar. Compli
menten voor Henk van Schagen, Ge
rard Soonius en Ab Mannaert (op de
foto aan de hakselmachine).
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Verslag Evenementencommissie 2019
De huidige evenementencommissie is nu
een jaartje actief. De personele bezetting
is nagenoeg gelijk gebleven, alleen is in de
loop van 2019 Tineke Hurkmans Aart
Koernekoop komen vervangen. Achteraf
gezien is 2019 voor de EC weer een enorm
belangrijk leerjaar geworden waarbij
nieuwe zaken zijn uitgeprobeerd en oude
evenementen weer uit de vergetelheid
naar de voorgrond zijn gehaald.
Pannenkoekendag
De opening van het tuinseizoen was weer
de gebruikelijke pannenkoekendag. Onder
een strakblauwe hemelnstond het “bak
team” weer stapels pannenkoeken voor
de hongerige tuinders te bakken. Het was
weer een enorm succes. Wat betreft de
EC blijft de pannenkoeken dag als opening
van het tuinseizoen nog jaren op de kalen
der staan.
Haringhappen
Een oude traditie werd weer in ere her
steld. De opening van het haringseizoen is
ook weer op de tuin gevierd. Met twee
vaatjes haring dacht de EC iets te ruim te
hebben ingekocht. Het tegendeel was
waar. Binnen 45 minuten waren alle 70

haringen van eigenaar gewisseld en al dan
niet tussen een broodje (met of zonder
zuur/uitjes) in de hongerige kanalen ver
dwenen. Een school aalscholvers zat vanaf
het dak vol bewondering te kijken.  
Opentuindag 
Het thema van de opentuindag was Groot
Brittannië/Brexit. Naast de gebruikelijke
versnaperingen waren er ook heerlijke
Scones, aardbeien met slagroom, fish-and-
chips, Engels ontbijt en een heuse whisky
proeverij. Helaas was het die dag heet, zeg
maar, enorm heet. Wellicht was hierdoor
de opkomst wat minder dan verwacht. De
muziek werd verzorgd door DJ-Strijk
plank en dat was een schot in de roos. We
zijn als EC met hem druk in onderhande
ling om hem voor meerdere jaren vast te
leggen.
Sinterklaas
Een paar dagen voor 5 december (bij het
versieren van de kantine) werd op het
laatste moment toch besloten wat te gaan
organiseren voor de kinderen of kleinkin
deren van onze tuinders. Via de nieuws
brief werd zij opgeroepen om op de vrijdag
voor pakjesavond hun schoen in de kanti

ne van ZWN te komen zetten. Zodra de
kantine de volgende dag weer open was
konden de kinderen komen kijken of de
sint ook de tuinvereniging bezocht had.
Die ochtend waren 11 blije kindergezich
ten in onze kantine te bewonderen. Kort
om, een succes wat de komende jaren
weer op ons programma zal prijken.
Kerst-in
De kerst-in werd ook dit jaar goed be
zocht en de aanwezigen genoten van de
snert, glühwein, goed belegde broodjes en
oliebollen. Dit alles werd omlijst door live
gezongen kerstliederen.
De EC in 2020
De EC heeft besloten om de opentuindag
2020 in het weekend waarin de vakanties
eindigen te gaan organiseren. Het is dan
oogsttijd en wellicht dat dit in het thema
verwerkt kan worden, waardoor er meer
tuinders erbij betrokken kunnen worden. 
Het afgelopen jaar hebben er nauwelijks
spontane acties op het terras plaatsgevon
den. Het streven is om dit toch weer op
te gaan pakken. Ook zal er het komende
jaar weer een fietstocht komen. Hou
vooral de nieuwsbrieven in de gaten. 

Verslag Winkelcommissie 2019
De winkel heeft het over 2019 een uitste
kend resultaat behaald. Door het plaatsen
van de kas achter de winkel (in de natuur
tuin) is de winkel in staat geweest om ook
zelf plantjes op te kweken en in de winkel
tegen een scherp tarief te koop aan te
bieden. Uiteindelijk is dit een groot succes
geworden. De voorjaar aanbiedingen m.b.
t. tot de tuinaarde is eveneens een groot
succes. Door in grote hoeveelheden
vroegtijdig in te kopen is het mogelijk om
tegen scherpe prijzen de produkten aan te
kunnen bieden. In de loop van 2019 heeft
de winkelbeheerder Leo Pel het beheer
van de kantine overgenomen. Als opvolger
van Leo als winkelbeheerder is Nico de
Bont aangesteld. De afgelopen jaren was
hij al de rekenmeester en rechterhand van
Leo, dus hij kan en gaat al het goede
voortzetten wat Leo heeft achtergelaten.
Bestellingen bij Van Schagen
In de loop van het afgelopen jaar zijn de

bestellingen van grond in big bags en tegels
bij Van Schagen van Rob de Zwart aan
Nico de Bont overgedragen. Deze bestel
lingen en het afrekenen van het vervoer
over de tuin is nu ook in beheer bij de
winkel.
 
Huur van de aanhanger
Vanaf juli is het beheer van de aanhanger
verhuur eveneens overgedragen aan Nico
de Bont. Ook het verhuur van de aanhan
ger zal in het vervolg via de winkel gaan
lopen. Medio december is de aanhanger
onderhouden en is een stevige investering
gedaan om de aanhanger voor langere tijd
verhuurbaar te houden. 
 
De winkel in 2020
Voor 2020 staan er wat betreft het beheer
van de winkel geen grote wijzigingen op
de agenda. Het streven is wel om in de
toekomst nog uitsluitend natuurvriende

lijke produkten in de winkel aan te bieden.
Voor giftige bestrijdingsmiddelen en grof
mazige vogel-onvriendelijke netten kunt u
niet terecht in de winkel. 
Het komende jaar zal geëxperimenteerd
worden met het gezamenlijk inkopen van
planten. Te denken valt aan geënte toma
ten- of komkommerplanten, maar ook aan
kool-,sla- en andere groenteplanten.
Hiervoor kan vooraf bij de winkel voor
worden ingetekend.
 
De openingstijden van de winkel zijn
gewijzigd. Vanaf maart 2020 is de vaste
winkeltijd veranderd naar de openingstijd
van 10:00 tot 12:30 uur. Deze zomer zal
ook geëxperimenteerd worden met een
openstelling in de avond. Houdt hiervoor
de nieuwsbrief in de gaten.
Bij succes zal gedurende de zomermaan
den vaker avondopenstellingen worden
ingepland.              Nico de Bont

 

De winkel is geopend van 10 tot 12.30u. Ook voor plantjes!
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Herkeuring Nationaal Keurmerk  Natuurlijk Tuinieren
Begin mei komt het AVVN naar ZWN
voor de herkeuring van het keurmerk
Natuurlijk Tuinieren!
ZWN heeft sinds 2012 als enige volkstuin
dersvereniging in Haarlem het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (het lieve
heersbeestje). Dat keurmerk willen we
natuurlijk graag behouden. Het keurmerk
is bovendien belangrijk voor ons voortbe
staan, want hiermee laten we aan de Ge
meente Haarlem zien dat we als volkstuin
dersvereniging een meerwaarde hebben.
We profileren ons als een natuurvriende
lijk complex dat veel belang hecht aan
duurzaamheid en ecologisch tuinieren.

 
Wat is het keurmerk? 
Vooral de nieuwe tuinders zullen hier niet
mee bekend zijn. Het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren is een project van o.
a. het Algemeen Verbond van Volkstuin
dersverenigingen in Nederland (AVVN),
de Koninklijke Vereniging Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging (KNNV),
Landschapsbeheer Noord-Holland en de
Vereniging voor natuur- en milieueducatie
(IVN), dat tot doel heeft om door middel
van advisering en begeleiding de natuurlijke
inrichting, beheer en onderhoud van amateur
tuincomplexen te vergroten. Zo, dat is een
hele mondvol!

 
Een terugblik 
ZWN heeft bij de eerste keuring in 2012
het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tui
nieren gekregen met een waardering van
3 stippen. Daar ging een uitgebreid traject
aan vooraf. Allereerst hebben medewer

kers van het AVVN een rondgang gemaakt
over het complex. Zij hebben daarbij een
lijst met aanbevelingen opgesteld. Dat gold
trouwens niet voor de inrichting van de
individuele tuinen, maar betrof vooral de
algemene delen zoals paden, sloten, win
kel, kantine, voorbeeldtuinen, etc. Met
deze verbeterpunten kon ZWN aan de
slag. Vooral de toenmalige werkgroep
Natuurvriendelijk Tuinieren verzette
destijds veel werk. Zij organiseerden een
aantal workshops.

Elke vier jaar wordt “het lieveheers
beestje” opnieuw gekeurd. Bij de
eerste herkeuring in 2016 behaalde
ZWN het maximaal haalbare resul
taat van 4 stippen. Daar zijn we trots
op!

 
Herkeuring 2020: wat kan ik doen? 
In mei is het tijd voor de herkeuring. De
ZWN commissies kijken nu naar de aan
bevelingen en verbeterpunten uit het vo
rige keuringsrapport en leggen die naast

de huidige stand van zaken. Voorbeeldjes:
de winkel heeft het assortiment uitgebreid
met diverse soorten vogelvoer, vogelhuis
jes en vogelvriendelijke netten. De zonne
panelen op het dak van de loods zijn ook
al een belangrijk verbeterpunt en natuur
lijk is er de tweedehands winkel van Flip
voor het hergebruik van tuingereedschap.
 
We hoeven dus niet stil te zitten… Het
zou fijn zijn als iedereen zich wil inspannen
om een goed resultaat te behalen bij de
herkeuring. Dat kan, door bij jouw com
missie mee te werken aan de verbeterpun
ten uit het keuringsrapport van de vorige
keuring. Daarnaast kun je ecologisch tui
nieren meer en meer toepassen in de eigen
tuin. Aarzel niet om advies te vragen over
hoe je dat in praktijk brengt. De kennis
groep Natuurvriendelijk Tuinieren is
hiertoe graag bereid.
 
Regelmatig organiseert de kennisgroep
activiteiten, op of rond de Natuur- en
Heemtuin. Als je wilt meehelpen, ook met
het onderhoud van deze tuinen, meld je
aan. Ben jij goed in het inventariseren van
planten en dieren of ken je een tuinder die
dat wil doen voor de vereniging, op waar
neming.nl ? Dat zou enorm helpen om
ZWN “op de kaart” te zetten. Ook als je
ideeën hebt hoe we het ZWN tuinenpark
nog meer ecologische waarde voor de
gemeente Haarlem kunnen geven, laat het
weten. Mail naar natuurvriendelijk@zwn-
volkstuinen.nl en je krijgt bericht terug.
 
Marjolijn Sondorp, S01 / Joke Groskamp,

De winkel van Flip
Zoals iedereen wel weet kun je in de
winkel van Flip terecht voor 2de
hands spullen. Van spijkertje tot me
gabout, van handhark tot cultivator.
Of gewoon je eigen koffiebeker voor
op je tuin, je vindt het in de winkel
van Flip. Kom gerust eens rondsnuffe
len tussen al het gereedschap. Wie
weet zit er iets voor je bij. Flip is tij
delijk uit de roulatie; tot hij weer
terug is houd ik de winkel open.
 
De winkel is iedere zaterdag open van
10.00 tot 12.00uur
Dit is ook de tijd om eventuele goe
deren aan te leveren.
Het is niet de bedoeling dat er goede
ren zonder overleg voor de deur
gezet worden. Dit ook om te voorko

men dat er spullen staan die onver
koopbaar zijn. We willen wel een
beetje tuin gerelateerd blijven. Flessen
met gebruikte olie kunnen bij de deur
van de loods gezet worden.
 
Een goede tip:
voor een bats of schop
bezoek je de winkel van Flip!
 
Met vriendelijke Tuingroet,
Liesbeth van Ginkel

Algemeen Werk
 
De Tuindienst van zaterdag 22 au
gustus vervalt in verband met de
Open Tuindag van ZWN.
 
De tuinders die deze dag ingedeeld
stonden kunnen hun keuze doorgeven
aan:
 
algwrk@zwn-volkstuinen.nl
 
Eventueel vervangende datum: 11 juni
of 15 september 's avonds van 19.00
tot 21.30 uur. Of aansluiten bij een
andere zaterdagploeg.
 
Wel graag de datum van de keuze
doorgeven op bovenstaand mailadres.
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Waarneming.nl
Het is belangrijk dat we onze tuinen
op de “kaart “zetten en bijzondere
planten en dieren vast laten leggen.
Op de website Waarneming.nl kun
je dit doen. Je maakt bijvoorbeeld een
foto van een plant of dier en je stuurt
deze in. Na verloop van tijd krijg je
antwoord wat je hebt gefotografeerd .
Op de natuurtuin maakte ik een foto.
En  na een half uurtje  kwam deze op

de website. 
 
Om een en ander goed te kunnen
toepassen moet je je registreren en
op je mobiele telefoon kun je de bij

behorende app zetten. Probeer het
eens uit en ga ermee aan de slag! 
Jan Levers

Volks-doe-tuin
Is een volkstuin een "doe"-tuin? Volgens
mij kan je dat wel stellen. Ik zie maar zelden
dat een ZWN-er zijn aanwezigheid op de
tuin slechts in zijn hangmat doorbrengt.
Het vergt toch wel enige inspanning om
de natuurkrachten in de hand te houden.
Er wordt dus vooral veel gedáán. 
 
De zogenaamde "doetuinen" zijn veel in
het nieuws. Elke wijk streeft naar het bezit
van minimaal 1 doetuin. Dan hebben de
oudere bewoners een zinnige bezigheid en
blijven ze in goede conditie. Maar ook de
jongere bewoners komen op deze manier
in aanraking met de natuur. En veel tijd
hoeft dat niet te kosten want dergelijke
tuinen zijn niet groter dan 5 bij 5 meter.
Dat is wel wat anders dan onze 10 bij 30m!
 
Het is ook niet te bedoeling dat je je gezin
op deze wijze van biologische groenten
gaat voorzien. Het is vooral leuk: je stopt
wat in de grond en je kijkt wat er gebeurt.
Nadeel is wel dat er geen (mini)huisje
gebouwd kan worden en dat er meer dan
200 wachtenden voor u zijn. 
DS

Tuin-mutaties
Komen en gaan van tuinders in

2019
 
In 2019 zijn 9 tuinen van eigenaar gewis
seld. Drie tuinen hebben via tuinruil een
nieuwe eigenaar gekregen, op de andere
6 tuinen zijn wachtlijsttuinders gekomen.
Zes tuinders hebben ZWN verlaten
 
De prijs van de huisjes varieerde van 0 tot
€ 2850. Gemiddeld kostte een tuinhuis
€ 1222. De prijs van de kassen varieerde
van 0 tot € 1000. Gemiddelde kostte een
kas € 416.
In 2019 heeft de vereniging € 737,50 aan
courtage ontvangen. De courtage be
draagt 5% van de kosten van het tuinhuis
en de kas. 
TvG

Piepers poten?
Om onze aardappelen van vervelende
ziekten te vrijwaren, wordt er, zoals
overal, wisselteelt toegepast.
 
De aardappels gaan dit jaar op het ach
terste gedeelte (bij het tuinhuisje)  de
grond in.
 
Vorig jaar stonden ze in het middengedeel
te. Mocht u een andere teeltindeling han
teren, maak dat dan aub tijdig kenbaar bij
de Tuincommissie om problemen te
voorkomen. 

Gratis stoeptegels
Om een terras aan te leggen, een looppad
of misschien wel een stapelmuur of bor
derrand te maken op je tuin.  
Op 19 maart gaan  mijn buren Erika en
Dennis van stichting ZaaiGoed samen met
de hulp van vrijwilligers  een gezamenlijke
doorgang maken voor rollators / rolstoe
len in ons middenpad.
We zullen na deze werkzaamheden onge
veer 30 stoeptegels over hebben. Voordat
we ze afvoeren hier een oproepje voor
onze mede tuinders.
Heb je toevallig stoeptegels nodig stuur
me een berichtje dan reserveren we ze
voor je.  Afmeting van 1 tegel is 30 bij 30
cm.
Groet,
Jolanda (B13)  06-16324843

Gerard de Kuyper wordt ingewerkt in de winkel

door Martien van Woerkom
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Jaarverslag 2019 Kennisgroep Natuurvriendelijk Tuinieren 
De Kennisgroep Natuurvriendelijk Tui
nieren is in 2018 gestart en bestond toen
uit vijf leden: Paul Coesel, Marjolijn Son
dorp, Elly Elsenbroek, Joke Groskamp en
Eef van Huijssteeden. Paul Coesel moest
begin 2019 om persoonlijke redenen he
laas afhaken. Marianne Verschoor heeft
zijn plaats ingenomen. Eind 2019 namen
wij afscheid van Eef, die zijn focus verlegde
naar andere activiteiten buiten ZWN. De
Kennisgroep doet daarnaast regelmatig
een beroep op een aantal tuinders met
specifieke kennis over natuurvriendelijk
tuinieren. 
 
De werkzaamheden van de toenmalige
Werkgroep Natuurvriendelijk Tuinieren
in de natuur- en heemtuin waren al eerder
onderdeel geworden van het Algemeen
Werk. Het was dus niet de bedoeling dat
de Kennisgroep dit weer ging overnemen. 
De Kennisgroep heeft tot doel om natuur
vriendelijk tuinieren meer onder de aan
dacht brengen en de tuinders hierbij te
ondersteunen en te adviseren. In eerste
instantie hebben we ons gericht op verbe
tering van de coördinatie van het Alge

meen Werk. Over de uitvoering van die
werkzaamheden bestond veel onduidelijk
heid.  Op verzoek van de tuincommissie
heeft de Kennisgroep in 2018 en 2019
zogenaamde “kluskaarten” ontwikkeld,
waar per periode aangegeven is welke
werkzaamheden in de natuurtuin moeten
worden uitgevoerd. Helaas heeft dit nog
niet tot het gewenste resultaat geleid. Het
gebruik van de kluskaarten is dus zeker
nog voor verbetering vatbaar. 
 
Tijdens de Open Tuindag presenteerde de
Kennisgroep zich in de natuurtuin met
diverse informatie over natuurlijk tuinie
ren. Ook organiseerden wij een leuke
prijsvraag met een mooie hoofdprijs. De
leden van de kennisgroep gaven op deze
dag voor belangstellenden rondleidingen
over het complex. Hierbij werd een bij
zondere orchidee ontdekt, die inmiddels
via een aangepast maairegime in de watten
gelegd wordt! Donaties voor zelfgemaak
te jam e.d.  leverden een leuke opbrengst
op, die besteed is aan de aankoop van bi
ologische bloembollen voor de natuur
tuin. In 2019 heeft de Kennisgroep de

brochure ‘Natuurvriendelijk Tuinieren op
volkstuinenpark ZWN in Haarlem’ op
nieuw uitgebracht. Deze 5e druk is volle
dig herzien en aangepast met actuele in
formatie. In de winkel en in de kantine kan
elke tuinder de brochure gratis meene
men. Ook beginnende tuinders krijgen een
exemplaar bij hun inschrijving. 
 
Ook kunnen wij terugkijken op een suc
cesvolle workshop “Insectenhotel ma
ken”.  Het grote insectenhotel op het
Henstraplein (voorplein) werd opgeknapt
en 8 tuinders maakten hun eigen insecten
hotel. Vrijwel alle benodigde natuurlijke
materialen werden van tevoren door de
leden van de kennisgroep verzameld. 
 
In totaal kwam de Kennisgroep 9 keer bij
elkaar, waarbij in de eerste helft van 2019
de aandacht vooral lag op de kluskaarten.
Als vergaderruimte hebben wij dankbaar
gebruik gemaakt van de winkel. Verder
houden wij contact via E-mail, WhatsApp,
Trello en nemen wij deel aan het breed
overleg tussen bestuur en commissies.
Joke en Marjolijn

Jaarverslag Bouwcommissie 2019
De commissie bestond dit jaar uit voor
zitter Aart Koenekoop, Ab Mannaert,
Gerrit de Smit, Ton Duineveld ,Ronald van
Amersfoort en Hein Leene. Het is een
hechte ploeg en ze hebben veel werk
verzet. Er was een goede samenwerking
met de Tuincommissie.
Er werd een aanvang gemaakt met de
hekken bij de manege en het opknappen
van de bijenstal. Bij de aanleg van de zon
nepanelen werd er toezicht gehouden op
de werkzaamheden en werden hand- en
spandiensten verricht. Ook werden er
weer diverse schildersklussen geklaard.
Diverse vergunningen werden verleend
aan leden, die hun schuur wilen (ver)bou
wen.
 De Taxatie commissie bestond uit Hein
Leene, Nico de Bont, Ab Mannaert, Hans
Hein en Aart Koenekoop en zij hebben
diverse keren in wisselende samenstelling
taxaties uitgevoerd. De plannen met be

trekking tot een adequate opbergruimte
tbv de kantine gingen in de ijskast, aange
zien de nieuwe kantinebeheerder a.i. Leo
Pel de opslagruimte anders en goedkoper
wilde inrichten.
Ronald van Amersfort onderhield de
daken van de loods en de zonnepanelen.
Het verhuren van gereedschap was in
handen van Ab Mannaert en er werd naar
gestreefd dat de gereedschappen en appa
raten alleen aan leden werden uitgeleend,
die er vakkundig mee om konden gaan.
Uiteraard ging er wel eens wat stuk en
meestal was Hein Leene in staat het euvel
te verhelpen.
Aart Koenekoop heeft zijn tuin opgezegd
en Ab Mannaert zal zijn taken overnemen.
Ab Mannaert
 
De plannen voor 2020
De verlichting in de krantenloods staat nog
op het program en dit zal gebeuren zodra

er weer wat ruimte is om veilig te werken.
Er zijn plannen in de maak voor een ruim
te waar minder validen naar toilet kunnen
gaan. De plannen zullen komende leden
vergadering worden voorgelegd. De bijen
stal aan het einde van de Maluslaan zal
verder worden opgeknapt; de materialen
zijn al aangeschaft.
 
Het informatiebord is inmiddels verplaatst
en zal verder worden gerepareerd en
verfraaid, rekening houdende met de pri
vacywetgeving. De bergruimte van de
kantine is grootendeels aangepast en een
paar kleinigheden zoals het verplaatsen
van de luchtafvoer zullen binnen afzienba
re tijd gedaan zijn.
Als laatste  zal er een aanpassing van het
hek aan de Slaperdijk gemaakt worden,
Fons van Galen heeft de nodige voorbe
reidingen gemaakt en Gert , de Manege
houder heeft zijn fiat gegeven om een

Fietstochtje  naar Thijsse's Hof
Op zondag 3 mei fietsen we naar een heemtuin, die al bijna honderd jaar verscholen ligt in het Bloemendaalse bos. Jac. P.
Thijsse, de grondlegger van Natuurmonumenten, bracht daar de planten samen uit Kennemerland, vooral uit het duingebied.
De tuin van ongeveer 2 ha. ligt rond een grote vijver en bezit ook een tentoonstellingsgebouwtje. De rondleiding duurt een
uur. Na een mooie route door Bloemendaal zorgen we dat we op tijd op ZWN terug zijn voor de lunch.                     DS    
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Gezellige drukte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Foto Sjoeke

De Nieuwjaarsbijeenkomst, 4 januari
Onder grote belangstelling werd
rond half drie de nieuwjaarstoe

spraak gehouden door onze voor
zitter Jan Levers.

 
In zijn toespraak bracht hij in herinnering
het overlijden van mevr. Van Amersfoort,
de heer Huijbertsen, die elke zaterdag met
zijn vrouw de kantine bezocht en de heer
Rook Bouman, consul van het AVVN.
Rook was op  al onze ledenvergaderingen
aanwezig en adviseerde bij menig vereni
ginsprobleem.
Er werden allerlei punten aangekaart die
zoal in het afgelopen jaar afgehandeld zijn
o.a. de nieuwe beheerder van de kantine
en er werd ook gevraagd of mensen zich
nog op willen geven als gastheer/gast
vrouw. En... het spreekwoord zegt het al

"Vele handen maken licht werk".
De wisseling van penningmeesters werd
ook nog gemeld, de beukenhagen zijn
gesnoeid, de ramp met de buxusmot, er
staan weer mooie nieuwe struiken, de
plaatsing van de zonnepanelen en hij be
dankte de commissieleden en alle mensen
die zo achter de schermen stilzwijgend
arbeid verrichten. Chapeau allemaal!!
Leo Pel had heerlijke hapjes gemaakt en
iedereen zat heerlijk te smullen, te genie
ten en gezellig te praten met elkaar.
De voorzitter wenste ons een prachtig
2020 toe en zo bleven de lampjes in de
mooie kerstboom en de huisjes in het
winterse landschap nog een paar uurtjes
branden .
Iedereen hartelijk bedankt voor de aanwe
zigheid en veel plezier op Uw tuin!! Sjoeke

Verslag
Redactiecommissie
 
Het afgelopen jaar werden er weer
volgens schema 4 Tuinfluiters ge
maakt met gemiddeld 12 pagina's.
 
Onze voorzitter Jan Levers heeft te
kennen gegeven per 1 januari 2020
zijn steentje te willen bijdragen. Hij
wordt lid van de redactie, zodat deze
nu bestaat uit 3 personen. 
 
Naast de Tuinfluiter speelt onze web
site een belangrijke rol in de informa
tievoorziening naar de leden. Maar
daarbij is nu ook de wekelijkse
nieuwsbrief gekomen. Om duidelijk te
krijgen welke rol deze media moeten
spelen, is er een gesprek geweest met
Rob de Zwart en Jan Levers.
 
Een veel voorkomend bezwaar bij
verenigingskrantjes is dat er, ondanks
herhaalde oproepen, weinig kopij
wordt ingeleverd. Bij ZWN is dat ook
wel zo, maar gelukkig hebben we een
vast groepje van schrijvers, zoals Sjoe
ke Akse en de mensen van het "Stok
je". Heeft u ook wat meldenswaardigs
op uw tuin meegemaakt? Maak een
paar foto's met een tekstje erbij en
stuur het op naar de redactie. We zijn
daar heel blij mee!
 
De onderstaande tuinders hebben in
hun vrije tijd, in weer en wind, de
Fluiters rondgebracht:
 
Henk  van Schagen, Anneke Mak,
Anne Priester, Christina Knoll,
Ria Duineveld, Sjoeke Akse,
Wenda Torenbosch,
de heer Van Leeuwen, 
Jana Ender, Dick Saher, 
Hetty van Slooten, 
Fenna Kleinenbroich, 
Tineke Hurkmans, Flip Henstra,
Paul Coesel, 
Mario van Wakeren, 
Hein Leenen, Joke Groskamp en
Menno Sjoordema. 
Heel hartelijk dank!
 
De redactie,
Joke Groskamp, Dick Saher
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Bent je van plan om (weer) dahlia's in de tuin te zetten? Denk dan eens aan de enkelbloemige soorten.

Deze hebben een open hart en laten daardoor open en bloot hun stuifmeel aan de hommels en bijen zien.

Deze insecten doe je daar dus zeker een plezier mee. Bovendien heeft de plant meestal donkere bladeren.

Een leuk gezicht tussen al het groen!                                    D.S.

Veronica agrestis
Het wieden vormt de spil van het tuinieren,
Je hurkt dus neer en trekt het onkruid uit.

Je schoffelt om je aanplant te plezieren,
Zo oogst je mettertijd een rijke buit.

 
Maar lig je op je knieën naast de bedden,
Met ui en peen, met sperzieboon en prei,
Om al je zaaigoed van het vuil te redden,
Dan ben je soms toch helemaal niet blij.

 
Dan staat daar schuchter in de zon te bloeien
Een piepklein bloempje, blauw en wit en grijs.
Wat valt het zwaar om zoiets uit te roeien,

Zo'n zeldzaam kleinood: akkerereprijs.
 

Cor de Niet

De bijen van ZWN
De bijen van ZWN hebben er een

nieuwe plek bijgekregen.
 
Zoals de meeste tuinders weten staan er
op ons complex twee bijenstallen. De plek
achter de kantine is zeven jaar oud. Die is
nog prima; echter de plek aan de Singel
was aan vernieuwing toe. De bijen werden
in het najaar elders gestald. Met algemeen
werk werd alles wat niet meer voldeed
weggehaald en werd er aan de Singelkant
een takkenwal gestart. De bouwcommisie
zorgde voor een hek en de imkers ver
zorgde de Stal. Nog niet alles is af:  het
huisje dat er staat heeft nog onderhoud
nodig.
 
Een gedeelte van de bijen die nu bij de
kantine staan zullen binnenkort verhuizen
naar de nieuwe plek. De imkers danken
ZWN dat dit mogenlijk is gemaakt. De
bijen staan nu beter verdeeld over het
terrein en dat maakt dat tuinders met
bij-vriendelijke planten meer bijen kunnen
verwelkomen.
 
Bijen vliegen in het voorjaar op je je tuin
wanneer je doorlopend bloeiend gewas
hebt. Denk hierbij aan de eerste bloeiers
zoals: sneeuwklokjes, winteraconieten,
annemoontjes. Vroege bloeiers zoals Ha
zelaar. Bepaal nu vast op uw tuin waar de
voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers komen
voor de bijen. Enkelvoudige bloemen zijn
het meest geschikt. Bijen zijn b.v dol op
enkelvoudige Dalhia’s. Koop liever vaste-
bijen-planten daar heeft u jaren plezier van
en de bijen ook!

Wil Maris
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Verslag ALV op zaterdag 26 oktober 2019 in de kantine
Aanwezig: Pauline Veldkamp, Anne en
Gerard Soonius, Hein Leenen, van Galen,
Ben Timmermans, Thea Böing, Thea van
Dalen, R. van Amersfoort, Mirjam Hart
gers, Miranda van Ravensbergen, Marjo
lein Sondorp, Elly Elsenbroek, Ether
Zwart, Ad Otten, W. Oostwouder, Flip
Henstra, Cees Pel, Gertie (L22), Ans van
Werf, Martien van Woerkom, Monique
Mooijekind, Martina van Zonderen, Sjoe
ke Akse, Mariellen van Galen, Ria Duine
veld, Joke Groskamp, Liesbeth Cluistra, G.
van leeuwen, Hetty van Slooten, B. van der
Vorm, M. Mannaert, A. Koenekoop, Hans
Hein, John Engelchor, W. van Wakeren,
Afwezig met bericht: Leonie Hermus, Wil
Maris, Nathanja Lichtjes, Gerrit de Smit,
Dick Saher
 
1.    Gesprek met de stadsecoloog.
Haarlem zoekt een nieuwe stadsecoloog,
dit punt vervalt dus.
2.    Opening en welkom, vaststellen
agenda, mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom en
dankt de kantinecommissie voor het
voorbereiden en faciliteren van de verga
dering
We staan stil bij het overlijden van Rook
Bouwman en Henny van Amersfoort van
de Berkenlaan.
De voorzitter vraagt iedereen aandacht
voor de sloten te hebben. De inspectie
door Rijnland vindt na 1 november plaats.
We moeten zorgen dat alles op orde is.
3.    Vaststellen notulen ALV van maart
2019
Willem van Wonderen geeft aan dat de
notulen niet helemaal kloppen. ZWN is
geen openbaar terrein, er mag wel door
iedereen gewandeld worden. Het verslag
is verder akkoord.
Willem maakt van de gelegenheid gebruik
om te melden dat 3 tuincomplexen op de
nominatie stonden om te verdwijnen of
verhuizen. Nooit Rust, in Haarlem Zuid
West mag nu toch blijven, de 2 complexen
aan de Boerhavelaan zouden moeten
verhuizen. De tuinverenigingen hebben
een startnotitie neergelegd met de nadruk
op biodiversiteit. Bij de verhuizing of be
bouwing wordt ook gekeken naar de
ruimte achter het Reinaldapark.
4.    Voorstel veranderen tuinregle
ment: artikel 13 lid 3:
Hierin wordt gesproken over de liguster
hagen waarvan de hoogte tussen 70 en 90
cm moet zijn. Het bestuur stelt voor deze
hoogte te veranderen naar 120 cm. Ge
vraagd wordt naar de argumenten voor
120cm. Nicolette geeft aan dat deze vraag

van een aantal tuinders van met name de
Singel komt. Het is de bedoeling dat wan
delaars op de tuinen kunnen kijken. Op
gemerkt wordt dat de haag aan de Haze
laarlaan ook veel te hoog is. Bij 120 cm
kunnen rolstoelgebruikers niet op de
tuinen kijken. Een derde probleem met de
maximale hoogte van 120 cm is dat er
verschillende hoogten van de heggen
ontstaan, wat geen rustig beeld geeft. De
vergadering gaat met meerderheid van
stemmen akkoord.
5.    Gebruik van explosiemotoren op
de tuinen
Deze zomer hebben we een experiment
uitgevoerd door het gebruik van explosie
motoren tijdelijk de hele dag, behalve op
de zondagen toe te staan. We hebben ruim
20 verbale en schriftelijke reacties gehad.
De ene helft geeft aan het fijn te vinden
dat ze het gebruik van aggregaten op hun
eigen tijd kunnen plannen, de andere helft
geeft aan dat het fijn is als ZWN zo veel
mogelijk een stilte-eiland is. Deze laatste
groep bant het liefst ook het werken met
stroom en accu’s uit.
In de vergadering wordt hier uitgebreid
over gediscussieerd en de meningen lopen
uiteen. Gevraagd wordt of er een enquê
te gehouden kan worden. Trees geeft aan
dat ze daar geen nieuws van verwacht, er
is immers verbaal en via de mail uitgebreid
gereageerd. Gevraagd wordt of het besluit
opgeschort kan worden, zodat mensen die
niet aanwezig zijn volgende keer hun me
ning kunnen geven. Het bestuur geeft aan
dat het punt duidelijk op de agenda staat
en leden vandaag de kans hebben om te
reageren.
Sjoeke Akse merkt op dat je so wie so
minder lawaai moet maken, je kunt veel
meer met de hand doen. Ad Otte geeft
aan dat lawaai ook een vorm van milieu
vervuiling is en pleit voor het uitbreiden
van de stiltetijden.
Op de keuze tussen de mogelijkheid altijd
explosiemotoren te mogen gebruiken na
overleg met je buren, stemt de vergade
ring in meerderheid met nee.
Op de vraag of de tijd om explosiemoto
ren tot 12 uur te gebruiken (nu is dat 11
uur) stemt de meerderheid van de verga
dering ja.
Op de vraag of we het gebruik van accu-
machines en elektrische apparatuur ook
onder lawaaiapparatuur moeten laten
vallen, zegt de vergadering in meerderheid
nee.
6.    Beleidsplan 2020 - 2024
In gesprek met de vergadering geven de
leden aan dat zij behoefte aan een beleids

plan hebben dat kader gevend is voor het
handelen van het bestuur en richtingge
vend voor de werkgroepen. Trees zal het
huidige beleidsplan communiceren zodat
leden voor input van het nieuwe plan
kunnen zorgen. 
7.    Jubilarissen en ereleden
De heer van Leeuwen van Berkenlaan 12
is al 40 jaar lid. Zijn tuin is altijd piekfijn op
orde. Hij krijgt de felicitaties van de voor
zitter en een prachtige bos bloemen.
Nicolette deelt de uitslag mee van de
borderwedstrijd. Er zijn 3 tuinen genomi
neerd voor de origineelste border: S3, S21
en H31. S21 heeft gewonnen. Er zijn 3
tuinen genomineerd voor de mooiste
bloemenborder: Malus 6, Hazelaar 18 en
Berkenlaan 29. H18 heeft in deze catego
rie gewonnen.
Er zijn 3 borders genomineerd voor de
mooiste met vaste planten: Singel 10,
Hazelaar 10 en Berkenlaan 26. B26 wint
deze categorie. De prijswinnaars ontvan
gen uit de handen van Nicolette een vo
gelhuisje.
Pauze
8.   Plannen van de commissies voor
2020
 Natuurvriendelijk tuinieren is een
kennisgroep binnen ZWN die het bestuur
adviseert over natuurvriendelijke tuinie
ren. Ze hebben een planning gemaakt wat
er maandelijks moet gebeuren in de
heemtuin. Dit kan door het Algemeen
Werk ingepland worden. Daarnaast zoe
ken ze naar mogelijkheden om ons natuur
vriendelijk keurmerk te onderhouden. Ze
zijn bezig met het vervangen van de bord
jes met namen van de planten erop. Ze
zijn bezig om de folder van natuurvriende
lijk tuinieren te actualiseren. Ze organise
ren workshops, de eerste wordt op 10
november in de kantine gehouden met als
thema: insectenhotel. 
Redactie van de Tuinfluiter bestaat uit
Dick Saher en Joke Groskamp. De redac
tie is uitgebreid met Jan levers. Zij willen
komende periode gebruiken om een dui
delijker onderscheid tussen de nieuws
brief en de Tuinfluiter te krijgen.
De natuurspeeltuin had problemen
met zand in de drukknop van de kraan wat
goed functioneren belemmerde. Dit is nu
opgelost. Ze vinden het voor de bezoe
kers van de speeltuin fijn dat de wc’s voor
iedereen open zijn en niet meer afgesloten
worden. De commissie komt tweemaal
per jaar bij elkaar. Zij willen de functie van
de natuurspeeltuin voor wijk behouden.
Komend jaar zal het tuinmeubilair (gedeel
telijk) vervangen worden. Bert Mooijekind

- Pagina 10 -



benadrukt de grote clubactie die nog loopt
en waarvoor ZWN graag de opbrengst
aan de speeltuin wil besteden. Een van de
leden vraagt of het wil slim is in de zomer
zulke grote schoolklassen uit te nodigen.
Ad Otte geeft aan dat het in overleg gegaan
is. Hij zal bij komende afspraken ook vra
gen naar het aantal kinderen dat meekomt
om te voorkomen dat er te veel belast
ontstaat.
Bouwcommissie: Aart bedankt de leden
van de bouwcommissie voor hun inzet. Er
liggen een aantal projecten voor komend
jaar, zoals het afschermen van de duiker
bij de Maluslaan, en het afschermen van de
tuinen naar de sportvelden. Het achterhek
is nog steeds een probleem. Aart onder
zoekt of met een tijdschakelaar het hek
gesloten kan worden. Mogelijk kan de
boer met zijn stroom hierin helpen. Zon
nepanelen daar is te duur. Vanuit de ver
gadering komt de vraag hoe het nou zit
met het invalidetoilet. Dat zouden we toch
eerst prioriteren. Aart pakt dit verder op
in de bouwcommissie.
Tuincommissie: ook hier een dank
woord aan alle leden van deze commissie.
In het voorjaar is extra werk verzet i.v.m.
de planten die in de sloten stonden en de
controle van Rijnland. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan een nieuwe heg
langs de Noorderlaan. De buxus daar heeft
het afgelegd tegen de buxusmot. Komend
jaar zal het hok met gereedschappen voor
de tuincommissie naar de loods verplaatst
worden zodat er meer ruimte ontstaat
voor de berging van de kantine.
Winkelcommissie: pinnen is ingevoerd.
Daarnaast is het ter beschikking stellen van
zakken aarde in het voorjaar goed beval
len. Dat zal zeker herhaald worden.
Evenementencommissie: Komend jaar
zal de open tuindag meer gericht zijn op
mensen van buiten zoals andere tuinen,
ambtenaren en wethouders en mensen in
de buurt. Dat betekent dat ook meer
ruimte komt voor activiteiten rondom
tuinieren. Niet alleen het plein vooraan,
maar op het hele complex moeten activi

teiten georganiseerd worden. Er wordt
voorgesteld om een groot bord bij de
ingang bij de Vondelweg te plaatsen. Op
gemerkt wordt dat de geprikte datum
geen doublure moet hebben met andere
verenigingen
Kantinecommissie: ook hier dank aan
alle vrijwilligers. Het pinnen loopt nu ook
in de kantine. Er worden vragen gesteld
over de verhuurprijs van de kantine. Als
je de kantine huurt en de kosten voor 2
vrijwilligers en de schoonmaak betaalt, dan
ben je zonder een consumptie al ruim 300
euro kwijt. Een aantal mensen vindt dat te
duur. Daardoor daalt de verhuur en kan
de kantine de investering van de verbou
wing niet terugverdienen. Er komen
ideeën naar voren voor de zondag en de
woensdag opening. Er zijn mensen die op
zaterdag een kantine willen die langer
open is. 
Bart vertelt dat de voorraadruimte ver
bouwd wordt zodat deze vrij van onge
dierte wordt.
 
9.   Begroting 2020
Per datum vergadering is er nog € 8100
van de begroting 2019 over. Dat zal waar
schijnlijk tot 31 december teruglopen naar
€ 3.500. De klussen die nu nog uitgevoerd
moeten worden zijn het snoeien van de
haag, de afscheiding naar de manege. De
zonnepanelen hebben € 15.500 gekost.
Dit jaar wordt € 1.600 afgeschreven. De
komende jaren zal € 2.000 per jaar afge
schreven worden
De verwachting is dat de kosten van het
gas en elektra afnemen, dit wordt onge
veer gecompenseerd door de afschrijfkos
ten. Afgelopen 3 jaar is de omzet van de
winkel verdubbeld. Het aanbod is uitge
breid en het team draait goed.
De vergadering is akkoord met de begro
ting.
10    Verkiezing nieuwe bestuursleden
- Penningmeesters
Er wordt gevraagd wat de achtergrond van
Nicolette op financieel gebied is. Nicolet
te geeft aan dat zij bij de ABN/AMRO heeft

gewerkt, daarna bij de RABO, in een be
drijf met meerdere locaties over de we
reld gewerkt heeft en nu oa. Zorgt voor
de ledenadministratie bij NBG.
Nicolette Hulsbergen en Jan Willem van
Dalen wordt per acclamatie gekozen.
- voorzitter tuincommissie: Gerard Sooni
us wordt per acclamatie gekozen.
- De vergadering neemt onder dankzeg
ging en bloemen afscheid van Bert Mooi
jekind en Rob de Zwart. Een dankbaar
applaus volgt.
 
11    Rondvraag en sluiting
    - Er is in de vergadering veel over lawaai
gesproken. De sportclubs maken veel
meer lawaai, meerdere keren per jaar
organiseren zij zeer luide feestjes. Me
vrouw Vrenegoor vertelt dat de bewo
nersvereniging van de Slaperdijk en de
politie met de sportclubs afspraken ge
maakt hebben. Met name als de wind
verkeerd staat en het geluid hard, is er
lawaaioverlast. Zowel de politie als de
sportclub zelf worden dan gebeld.
    - Hans Hein stelt voor om de grond van
ZWN te kopen. Willem geeft aan dat dat
een onverstandig onderwerp is in gesprek
met de gemeente. De gronden van Haar
lem tot voorbij de slaperdijk staan op de
nominatie om bebouwd te worden. Bij
verkoop zullen projectontwikkelaars hun
slag slaan. Bert Mooijkind geeft aan dat de
gronden op de balans staan voor anderhalf
miljoen. Mogelijk wordt dit een veelvoud
bij verkoop. Dit kan ZWN niet tillen.
    - Ab Mannaert vraagt zich af waarom
het invalidetoilet niet geprioriteerd wordt.
Aart gaat hierover in gesprek met de
bouwcommissie.
    -Ria Duineveld vraagt of komend jaar
de plantjesdag later georganiseerd kan
worden, dan hebben we er allemaal meer
aan.
    - Gevraagd wordt of de mannen van de
vereniging na het gebruik van het toilet het
licht willen uitdoen.
 
4 november 2019,  Trees van Gastel,
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Hügelkultur
De eerste stormen van dit jaar hebben we
inmiddels gelukkig achter de rug. Zondag
9 februari stond in het teken van Ciara en
het hele land kreeg code oranje. Daarna
werden we nog verblijd met een “tussen
stormpje” wat letterlijk geen naam mocht
hebben en vervolgens kwam Dennis nog
even om de hoek kijken. Gelukkig lijkt de
schade hier mee te vallen, maar ik moest
door de diverse omgewaaide bomen wel
meteen aan het fenomeen van de Hügel
kultur denken, omdat boomstronken daar
vaak de basis zijn. Nu zal dat niet voor
iedereen bekend zijn, dus misschien is het
leuk om hierover iets te vertellen.
 
Hügelkultur is eigenlijk niets anders dan
een oude duurzame Oost-Europese tuin
bouwtechniek, waar bomen of boom
stronken als voedingsbodem worden ge
bruikt om op langgerekte heuvels (Hügel)
te tuinieren. Het zijn dus eigenlijk ver
hoogde tuinbedden. Hügelkultur is zeer
geschikt voor plekken waar je als tuinier
weinig mee kunt: stukjes grond met veel
te compacte grond, te weinig drainage, te
weinig voeding.  Hier kan zo’n systeem dus
tot goede resultaten leiden. 
 
Het werkt als volgt:  Je legt meerdere
stammen of dikke takken in een ondiepe
langgerekte kuil en bedekt deze met een
laag dunnere takken en twijgjes. De rot
tende massa hout werkt als een spons en
dient ook als voedingsbron. Dood hout,
dat niet meer geschikt is als brandhout,
heeft zo alsnog een nuttige functie. Het
hout bedek je met een dikke laag van
snoeiafval zoals bladeren en gemaaid gras
en aarde. Ook stro, karton en mest kun
nen hier nog aan worden toegevoegd.

Vervolgens gaat er een laag halfverteerde
compost op de heuvel en tenslotte wordt
het geheel bedekt met een flinke lading
aarde. 
 
Terwijl de boomstronken langzaam verte
ren, vormen ze een constante voedings
bron voor je planten. Een groot bed kan
wel 20 jaar voeding blijven geven. Omdat
het verteringsproces ook warmte gene
reert, verleng je ook het seizoen nog
enigszins. Dit proces zorgt ook voor be
luchting van de grond, dus je hoeft het bed
al die tijd niet meer om te spitten. Regen
water wordt vastgehouden door het hout.
Na de opstartperiode zou je het bed in
principe dus nooit meer water hoeven te
geven, misschien alleen tijdens een langdu
rige droogteperiode.
 
Je kunt de hügel het beste direct beplanten
om te voorkomen dat de grond uitdroogt
of dat de vruchtbare aarde wegspoelt bij
een flinke regenbui. Geschikte vaste plan
ten zijn bijvoorbeeld aardbeien, bessen,
smeerwortel en veldzuring. Maar eenjari
ge soorten zoals sla, yacon, courgette of
pompoen zijn ook goed mogelijk. De
grond om de planten heen kun je het best
bedekken met een laag mulch of stro.
 
Een experiment dat mijn zoon deed op
verschillende soorten grond liet zien dat
de planten op de hügel beter groeiden en
meer vrucht gaven ten opzichte van ‘ge
wone’ grond, composthoop en koude bak.
 Leuk om de verschillen te zien en om dit
experiment te volgen!                  
 
JG

Voorbeeld van een hügelbed (foto Laurens

Groskamp)

Een courgetteplant op de hügel (foto Laurens

Groskamp)

Bloemendaalseweg 47

2061 CB Bloemendaal

023 525 1 525

info@skmakelaars.nl - skmakelaars.nl

De tuinder is welkom in de winkel! Met het voor

jaar in het verschiet zijn de voorraden van oa. tuin

aarde en potgrond aangevuld. De trekker staat

klaar om grotere bestellingen bij de tuin af te leve

ren. Op de foto winkelbeheerder Nico en de

voorzitter van de bouwcommissie Ab Mannaert.
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Op een vroege januarimorgen fietste Sjoeke over de lanen van ZWN en was getuige van de opkomende zon. Wie van de lezers kan achterhalen waar zij deze

prachtige foto maakte?

Jaarverslag 2019, Tuincommissie
De tuincommissie heeft in 2019, twee
tuinkeuringen gehouden. De uitslagen
hiervan zijn per brief aan de leden meege
deeld en konden worden opgehaald in de
kantine. Indien noodzakelijk werden er
gesprekken met de leden gehouden over
de manier van onderhoud van hun tuin.
 
De tuindienstploegen hebben in 2019 veel
werk verricht. Het complex ziet er mede
daardoor goed uit. Het op tijd benaderen
van de leden om hen te herinneren aan
hun tuindienst werkt goed. Iedereen heeft
weer meegewerkt en alle in te halen
werkbeurten waren aan het eind van het
seizoen volbracht. Onze hartelijke dank
voor alle inzet.
 
Vervolgens zijn er door enkele mensen
extra werkzaamheden verricht. Tijdens
het algemeen werk is o.a. de buxushaag
verwijderd op de Noorderlaan vanwege
de buxus mot. Hier is liguster voor in de
plaats gekomen. Gezien het tijdstip moest
deze snel geplaatst worden. Met dank aan

Ria en Ton Duineveld hebben we dat op
tijd kunnen realiseren.
 
Zo heeft Flip Henstra, schoon schip ge
maakt in het gereedschapshok, zodat we
er straks weer een goed overzicht hebben
en moeten houden. We doen ons best
Flip!
Tevens is Hazelaar 15 (de bijentuin) aan
gepakt. Dankzij de inspanningen van Nico
lette, Marko Hulsbergen en Mirjam Ra
vensbegen, is er een duidelijke structuur
aangebracht. Mooie opzet! Het verdere
onderhoud hiervan wordt i.h.v. gedaan
samen met drie leden i.p.v. algemeen
werk. 
 
Ook is er veel tijd besteed aan het snoei
en van de haagbeuk Singellaan/Noorder
laan. Het werd echter duidelijk om er
weer structuur in te krijgen, de haag
handmatig moest worden ingekort. Henk
van Schagen heeft uiteindelijk de moed
bijeengeraapt hiermee te beginnen. Henk
petje af!

 
Tenslotte wil ik nog vermelden dat tussen
al deze werkzaamheden door, de bouw
commissie altijd voor ons klaar stond!
 
Activiteiten komend jaar 2020:
Doordat de laatste jaren het tuinieren aan
grote veranderingen onderhevig is, mede
door de opkomst van het “natuurvriende
lijk tuinieren`` wordt hier de komende tijd
extra aandacht aan besteed.
 
Het plaatsen van het hek rond de manege
met het planten van de klimop.
Het insnoeien van de haagbeuk is inmid
dels verwezenlijkt en er zal in de toekomst
tijdig worden gesnoeid.
 
Het tijdig signaleren van het niet goed
onderhouden van borders en tuinen, tus
sen de keuringen door te bespreken met
de betreffende leden.
 
 Gerard Soonius,
Voorzitter tuincommissie
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Prijzen in euro      

Gereedschappen e.d.      

Bats                                 20,00

Beugelzaag          7,50

Bezem compleet          4,20

Bladhark nylon Farmer          7,75

Gieter 10 ltr          5,95

Gieter 5 ltr          4,75

Handharkje          4,25

Handschepje          3,25

Hang-etiketten          2,55

Hark 8-tands          9,95

Kweekbakje vensterbank          5,40

Kweekkasje        21,00

Plantenspuit 1,5 ltr          5,45

Plantensproeier 1 ltr          2,25

Schoffel 16cm recht        12,95

Schoffel rond lange steel        12,95

Schoffel rond korte steel        10,95

Schrepel           6,50

Snoeischaar          5,45

Snoeischaar bloemen          5,40

Spade        21,00

Spitvork        20,95

Steel bezem          1,50

Steel bats/schop        10,95

Steel hark 1,5m          3,95

Verplantschepje          4,25

Verticuleerhark         12,50

Vliegengaas 5m breed p/m         10,00

Voegenkrabber lange steel          7,50

Voegenmes kort          4,25

Tuinmateriaal      

Afdekfolie p/m          4,95

Bindbuis          4,85

Binddraad 2x50m          1,50

Boomband p/m          0,60

Boompaal 6,5x2m          3,50

Boompaal 4 stuks 6,5x2m        12,50

Gronddoek 1,50cm breed          1,20

Handschoen graaf          5,95

Handschoen tricot          2,95

Handschoen tuin          2,95

Handschoen werk          2,95

Kippengaas 1m hoog p/m          1,75

Kippengaas 2m hoog p/m          2,95

Kokospotjes          3,45

Kunststof potjes per 20          1,00

Netbevestiger          3,50

Plantetiketten met stift          1,75

Plantsticks 30 cm          2,00

Plantsticks 40 cm          2,85

Pootstok          3,10

Potjespers          6,00

Schapengaas bekleed p/m          1,20

Schapengaas maas 10x10cm p/
m

         1,20

Slakkenvanger          5,50

Steeketiketten 25 stuks          2,55

Stekpotjes 7x7cm 20 stuks          2,65

Stekpotjes 9x9cm 7 stuks          2,65

Temperzon 750 ml          3,60

Tonkinstok 150cm          0,50

Tonkinstokken 12 stuks 150cm         5,00

Tonkinstok 180cm          0,75

Tonkinstokken 12 stuks 180cm         7,50

Tonkinstok 270cm          1,20

Tonkinstokken 12 stuks 270cm       12,00

Touw 75m          3,40

Touw met spoel          5,00

Tuindraad 30m          3,00

Turf zaaipotjes 6 cm rond          2,60

Turf zaaipotjes 8 cm rond          3,70

Verfrol met bakje          1,50

Verspeenset          2,20

Zaadstrooier          2,95

Grond       

Compost 20 ltr.           3,50

Potgrond 40 ltr          2,75

Potgrond 40 ltr 3x          7,00

Tuinaarde 40 ltr          1,75

Tuinaarde 40 ltr 5x          8,00

Zaaigrond          3,75

Meststoffen      

Bazalt lavameel 2 kg.          2,50

Bazalt lavameel 20 kg.        25,00

Beendermeel 1 kg.           2,00

Beendermeel 25 kg.         45,00

Bloedmeel 1 kg.          2,60

Bloedmeel 20 kg.         51,00

Compostmaker          5,10

Culterra korrels 10 kg.        11,50

Gazon A-Z          7,50

Gazonmest 1,5 kg          5,50

Kalk korrel 2 kg.          1,50

Kalk korrel 10 kg          8,00

Kalk korrel 25 kg.        12,00

Kieseriet 2 kg          1,95

Kieseriet 25 kg.         17,00

Koemestkorrel 2 kg.           1,50

Koemestkorrel 25 kg.        12,50

Lavameel 2 kg          2,50

Lavameel 20 kg        19,00

Vinassekali 1 kg.          3,50

Gewasbescherming      

Escar-Go 200 g.          4,95

Knolvoetvrij 200 g.           6,50

Spruzit 20 ml.          6,50

Wortelvliegvrij 200 g.           6,50

Diversen      

Aanhangerhuur halve dag         5,00

Aanhangerhuur hele dag        10,00

Gasflesvulling        35,00

Gasfles borg        20,00

Gasslang p/m          2,50

Gasslangklem          1.20

Graszaad 100 gr.          4,50

Honing van Wil (groot)          7,00

Honing van Wil (klein)          6,00

Mezenbollen 5 stuks          2,00

Mini big bag          3,00

Nestkast (mezen)        12,50

Palletvervoer         2,00

Pindakaaspot voor vogels         1,50

Pindakaaspothouder         4,00

Sleutel voor kraan          6,00

Sleutel voor hek/toiletsleutel          7,00

Strooivoer voor vogels          1,75

Voederlantaarn          6,00

Vogelzaad          1,75

PRIJZEN  WINKELARTIKELEN  2020

Let op: er zijn ook regelmatig tussentijdse aanbiedingen!!
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Werkbeurten seizoen 2020
De werkzaamheden zijn 09.00 tot 11.30 uur

Graag om 08.45 uur aanwezig voor tekenen presentelijst, koffie en werkbespreking
Zie ook onze website ZWN-volkstuinen.nl onder Leden

Groep 1

B01 Fred Bosman

B09 Blaga Rooijers

B17 Wim Oostwouder

B25 Nardy van Roessel

H16 Suzanne de Bruin

H24 Hans Hein

H31 Marino van Wakeren

L05 Elly Elsenbroek

L17 Ans van Weel

L28 Catriona Black

M06 José Selten

N01 Belinda v/d Vorm

S07 Ad Otten

Dennis Kamst
4 april
16 mei
27 juni

19 september

Groep 2

B02 Wenda Toorenbosch

B10 R. Meyer

B26 Cees Pel

H17 Ramona van Leeuwen

H25 Linda Moolenaar

H32 Mark Verburg

L07 Mirjam Hartgers

L19 Ron Visser

L31 Theo Robbemond

M08 Hugo Huneker

N02 Ans Bosch

S11 Anja Roosink

S20 Bert van Velzen

Liesbeth Cluistra
2 mei
11 juli

15 augustus
17 september

Groep 3

B03 Karin van den Hoven

B11 Paulina Hartman

B20 Karin Rotteveel

B27 Leon Smits

B09 Martthijn Stulp

H19 Nathanja Licht

H26 Fenna Kleinenbroich

L01 Jolanda Sapouridis

L11 Menno Sjoordema

L20 Jan Woudwijk

L33N Clemens Kruijsen

S01 Marjolijn Sondorp

S13 Ben Timmermans

Jelle Posthuma
18 april
6 juni
18 juli

29 augustus

Groep 4

B04 Burghard Ilge

B14 Alma Verheijde

H01 Irene de Jong

H10 Astrid Mathot

H20 Saskia v/d Woude

H28 Thea Willemse

L02A Suzanne Dijkstra

L12 Pim de Vries

L21  Hans Smolenaars

L33Z Astrid Baan

M18 Steffany Janssen

S02 Cara Crisler

S19 Fija van Bekkum

S21 Bert Vrenegoor

Gert-Jan Schaafsma
9 mei
20 juni

8 augustus
3 oktober

Groep 5

B07 Leonie Hermus

B15 Erika Meershoek

B22 Kursat Duru

H02 Dineke Bultman

H13 Cees Nooij

H22 Margot Lobbezoo

H29 Tom de Winter

L02B Lodewijk van Roij

L13 Tineke Hurkmans

L22 Gertie Alders

L34 Rosemarijn v. Paaschen

M20 René Plantenga

S16 Eline Kleingeld

Bert v.d. Scheur
28 maart
23 mei
4 juli

22 augustus (vervalt)

 

Groep 6

B08 Marion Geldhof

H03 Jeroen van Iersel

L06 Marianne Verschoor

H14 Ben Kaptein

H23 Pauline Veldkamp

H30 Ellen Bosschaart

L02C Frank Hoeboer

L14 Alex Piepenbrock

L27 Bert van der Peet

M04 Johan Klungel

M22 Peter Lamars

S04 Ronald Broekhuizen

S17 Paulien Klinkenberg

Leks Eppink
25 april
13 juni
25 juli

5 september

- Pagina 15 -



Colofon
 
Vtv  Zonder Werken Niets
 
Bezoekadres: Van der Aartweg 25 
2026 ZM Haarlem-Noord
Postadres: Postbus 2521, 2002 RA
Haarlem
Telefoon op complex: 023 - 5370003
Banknr: NL73 INGB 0000 013256
www.zwn-volkstuinen.nl
 
Redactie Tuinfluiter:
redactie@zwn-volkstuinen.nl
Dick Saher (M24)
Joke Groskamp (L24)
Jan Levers (M12)
 
Bestuur:
Voorzitter: Jan Levers (M12)
Secretaris: Trees van Gastel (L32)
Penningmeester: Nicolette Hulsber
gen (L23)
2de penningmeester/bestuurslid ICT:
Jan Willem van Dalen (S8)
 
De bestuurskamer is elke zaterdag
ochtend geopend. Mocht daar op dat
moment niemand aanwezig zijn, dan
graag melden in de kantine.
 
Inleveren kopij tot uiterlijk:
     24 mei (zomernummer)

Jaarrooster 2020  
Derde man/vrouw
kantine-assistentie
11.30  -  14.00 uur
   

H32 Mark Verburg 11 jan

B08 Marion Geldhof 18 jan

B04 Ilge Burghard 1 feb

B01 Fred Bosman 8 feb

B03 Mirjam v.d. Hoven 15 feb

B02 Wenda Toorenbosch 22 feb

N01 Belinde van de Vorm 29 feb

B17 Wim Oostwouder 7 mrt

B20 Karina Rotteveel 14 mrt

B22 Kursat Duru 21 mrt

B25 Nardy van Roessel 28 mrt

H20 Saskia van der Woude 4 apr

M18 Steffany Janssen 11 apr

B09 Blaga Rooijers 18 apr

L02B Lodewijk van Roij 25 apr

M22 Peter Lamars 2 mei

H26 Fenna Kleinenbroich 9 mei

H29 Tom de Winter 16 mei

N02 Ans Bosch 23 mei

L01 Jolanda Sapouridis 30 mei

L03 Monika Bartok 6 juni

M20 René Plantenga 13 juni

M08 Hugo Huneker 20 juni

H28 Thea Willemse 27 juni

S13 Ben Timmermans 4 juli

S19 Fija van Bekkum 11 juli

S05 Christina Knoll 18 juli

H25 Linda Manders 25 juli

L05 Elly Elsenbroek 1 aug

H24 Hans Hein 8 aug

L13 Tineke Hurkmans 15 aug

L31 Theo Robbemond 22 aug

L34 Rosemarijn van Paaschen   29 aug

L33N Clemens Kruijsen 5 sep

H02 Dineke Bultman 12 sep

S02 Cara Crisler 19 sep

M04 Johan Klungel 26 sep

L28 Catriona Black 3 okt

S04 Ronald van Broekhuizen 10 okt

L22  Gertie Alders 17 okt

S11 Anja Roosink 24 okt

L17 Ans van Weel 31 okt

H21 Bianca van Laar 7 nov

L07 Mirjam Hartgers 14 nov

H03 Jeroen van Iersel 21 nov

L33Z Astrid Baan 28 nov

L19 Ron Visser 5 dec

S20 Bert van Velzen 12 dec

H31 Marina van Wakeren 19 dec

 

Er staan 2 afgedankte landbouwwerktuigen aan het

Henstraplein. De bedoeling van deze opstelling is

voor menig voorbijganger niet helemaal duidelijk.

Wachten ze op een auto van de firma Treffers? Of

heeft het een kunstzinnige achtergrond? Voor één

man imaakt het niet uit. Zolang de frees er staat

moet hij verzorgd worden. De heer Van de Bogae

rd is een echte 2takt liefhebber en kan het weg

roesten niet aanzien. Hij komt regelmatig even

poetsen!                        Foto Sjoeke
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