
najaar 2019

najaar 2019

zaterdag  
16 november

Algemene Leden 
Vergadering
Zie pagina 16



2 Tuinpark Wijkergouw

Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening: NL 72 RABO 0188678018 t.n.v. Wijkergouw
Vermeld bij alle correspondentie ook uw tuinnummer!

Spreekuur bestuur
Het bestuur is van 1 april tot en met 1 oktober op zaterdag van 
11.00 uur tot 12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer in de 
boerderij. Voor informatie, vragen en opmerkingen kunt u ook 
mailen naar tuinparkwijkergouw@gmail.com

Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere eerste zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen zit 
de bouwcommissie van 11.00 uur tot 13.00 uur voor u klaar in 
het Houten Huis, naast Samen Sterk 
Email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com

Heeft u vragen aan de tuincommissie?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend tijdens de werkbeurten van 
09.00 uur tot 12.30 uur iemand van de tuincommissie aanwezig 
op de paden of in Samen Sterk. U kunt uw vraag ook altijd 
stellen aan de coördinator van de tuinbeurt of mailen naar 
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Colofon
Redactie: Thea Adriaansen; Vormgeving: Robert Oomen. Vaste 
medewerkers: Klaas Breunissen, Emma & Emma, Michael Kerkhof 
Joke van Pel en Moniek van der Kroef. Tekst en foto’s: Thea 
Adriaansen, tenzij anders aangegeven. Sluitingsdatum voor 
het inleveren van kopij voor het volgende nummer is 1 januari 
2020. Digitaal aan te leveren per e-mail naar wijkergouwtje@
gmail.com, of per post aan Redactie Wijkergouwtje, 
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

DE PITTENSPECIALIST
DPS

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   
tel. 020 618 1095   fax 020 6122171   www.pittenspecialist.nl

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een 
uitgebreide sortering 
omvormers, koelkasten, 
verlichting en andere 
benodigdheden op 12 volt.

Dé

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en 
radio bent u bij ons aan 
het juiste adres. LCD-TV’s, 
radio/cd spelers, satelliet 
en DVB-T tuners ook op 
12 volt. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de noodzake-
lijke installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen, 
regelaars en accu’s. Inclusief montage-
materialen.

Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur 
is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 
Ook leveren 
wij alle 
installatie-
materialen 
hiervoor.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen 
wij niet. Al sinds 1935 verkopen 
wij olie (kerosine), kachels en 
lampen, evenals de benodigde 
kousen, pitten en glazen.

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 

 T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of 
schuur die u liever uitbesteedt? 

Bel, mail of kom langs bij huisje 179  
op Wijkergouw.



Redactioneel
Het is inmiddels alweer herfst en we gaan snel richting donkere 
dagen. We hebben een prachtig tuinseizoen achter de rug. 

Alhoewel ik het betreur dat de zomer alweer zo snel voorbij is 
heb ik ook behoefte aan de afwisseling van de seizoenen. Elke 
dag strak blauw gaat op den duur ook vervelen. Ik kan me nu 
alweer verheugen op de eerste sneeuwklokjes en crocussen, 
die pas gaan groeien na een periode van kou. Dat zou ik niet 
willen missen.      

Toch, met de verandering van het klimaat in ons achterhoofd, 
meer hitte en droogte maar ook meer felle regenbuien en 
wateroverlast, moeten we onze tuin in de toekomst wellicht 
aanpassen. Het NRC geeft op de website NRC.nl onder de kop 
Maak de tuin nu klimaatklaar van Anne Wieggers een serie 
bruikbare tips. Houd er wel rekening mee dat de in het artikel 
genoemde bomen behoorlijk groot kunnen worden en niet 
allemaal geschikt zijn voor uw tuin op Wijkergouw. Laat u dus 
ook goed voorlichten bij het tuincentrum of de kwekerij. 

Al geruime tijd schrijft Michael Kerkhof voor elk Wijkergouwtje 
een prachtig gedicht. Kennelijk werkt dit besmettelijk. Een 
nieuwe dichter heeft zich aangemeld. Vanaf nu kunnen we dus 
dubbel genieten van deze natuurgerichte gedachten.
Verder een ode aan ons (ex)bos door Moniek van der Kroef, 
het Tuindagboek van Ewoud Hoogendijk, Baggerbriefjes, de 
insectenrondleiding van Annemieke, een boeiend verhaal over 
vleermuizen en (misschien) een nieuwe manier van tuintaxatie.

De sluitingsdatum voor het winternummer van het 
Wijkergouwtje is 1 januari 2020.
We wensen u weer veel leesplezier.
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Wie?

Wie is die nieuwe redacteur die we zoeken voor 
het bijhouden van onze website? Nu wordt dit 
nog gedaan door leden van de redactie van het 
Wijkergouwtje, maar door tijdgebrek wordt er 
niet alles uit gehaald wat er in kan zitten. Bent u 
die handige, creatieve geest?

Meldt u dan aan op wijkergouwtje@gmail.com 
We bieden onze overbekende gezelligheid.
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Vleermuizen (op Wijkergouw) 
Tekst: Gwen de Ruijter en Nature Today
Foto’s: Gwen de Ruijter en Nature Today

grootoorvleermuizen en ingekorven vleermuizen hebben 
de voorkeur voor warme zolders. Rosse vleermuizen en 
watervleermuizen vormen kraamgroepen in boomholten. 
Vaak worden relatief warme verblijfplaatsen gekozen, 
dichtbij gebieden waar ze goed op insecten kunnen jagen. 
Die warmte is belangrijk voor de jongen die ’s avonds in de 
kraamverblijfplaats worden achtergelaten.

Eén jong per jaar
Hoeveel jongen een diersoort per worp krijgt, heeft alles 
te maken met de overlevingskansen en levensverwachting 
van een dier. Zo worden muizen (knaagdieren) meestal 
nog geen jaar oud, maar krijgen ze binnen dat jaar wel 
meerdere worpen, met wel tien jongen per worp. Bij 
vleermuizen (insecteneters) gaat dat heel anders: een 
vleermuis krijgt één jong per jaar en wordt gemiddeld wel 
een jaar of tien. Een Brandts vleermuis is met 41 jaar de 
oudste bekende vleermuis! Bij soorten die jaarlijks over 
grote afstanden migreren, zoals ruige dwergvleermuizen 
en rosse vleermuizen, komen vaak ook tweelingen voor. 
Blijkbaar ter compensatie van de gevaarlijke reis. Doordat 
veel jongen al in hun eerste levensjaar dood gaan, groeien 
vleermuispopulaties maar erg langzaam.

Voetjes eerst
De meeste vleermuizen worden geboren tussen begin juni 
en half juli. Wanneer de weeën beginnen, zondert een 

Tijdens het vallen van de nacht is er aan de hemel op ons 
tuinpark een beperkt aantal vleermuizen te zien. Om ook 
vleermuizen extra welkom te heten is er een vleermuiskast 
opgehangen aan de zijkant van de winkel. De makers van 
de kast hebben het schijnbaar nuttig gevonden om ook een 
afbeelding van een vleermuis er op af te beelden. Dan is het 
misschien voor de voorbijvliegende vogeltjes ook duidelijk 
dat ze daar niet moeten nestelen.
Als er een tuinder is die er plezier aan beleefd om contact 
met een plaatselijke vleermuisgroep op te bouwen en dit 
contact te onderhouden; de tuincommissie hoort dit graag 
op tuincommissiewijkergouw@gmail.com 

Meer informatie over de vleermuis leest u in het stuk 
hieronder, overgenomen van de site van www.naturetoday.
com 

Uitgestelde bevruchting
De periode van half mei tot en met juli is over het algemeen 
voor vleermuizen in Nederland de kraamtijd: de periode 
waarin ze zwanger zijn, hun jong krijgen en groot brengen. 
Bijzonder daarbij is dat onze vleermuizen al in de nazomer 
of winter paren en een vrouwtje het sperma in haar 
lichaam bewaart tot het voorjaar. Als de vrouwtjes na hun 
winterslaap weer voldoende zijn aangesterkt, wordt pas een 
eicel bevrucht en start de zwangerschap. Bij een koud en/
of nat voorjaar zijn er minder insecten om te eten en start 
de zwangerschap later. De tijd van de geboorte kan per 
soort, per jaar en ook per individu dus wat verschillen. Bij 
bijvoorbeeld laatvliegers en grootoorvleermuizen worden er 
vaak ook in augustus nog jongen geboren. 

Vleermuiskast geplaatst

Jonge rosse vleermuis krijgt melk in 
vleermuizenopvang (Bron: Mariska Nieuwenhuijsen)

Warme kraamkamer
Binnen een lokale populatie (in een wijk, dorp of bos) 
groeperen de vrouwtjes zich in de kraamtijd in één of 
meerdere kraamverblijfplaatsen in gebouwen of bomen. 
Gewone dwergvleermuizen en laatvliegers kiezen daarvoor 
vooral een ruimte in een spouwmuur of een dak. Grijze 
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vrouwtje zich meestal even van de rest van de kraamgroep 
af. Om de geboorte makkelijker te maken kan ze even recht 
gaan hangen (dus niet ondersteboven) zodat ze het jong 
in haar staartvlieghuid kan opvangen. Onze vleermuizen 
worden gewoonlijk in stuitligging geboren, waarbij het jong 
zodra de vliezen breken met de poten in de vacht van de 
moeder grijpt. De jongen worden kaal geboren en direct 
door hun moeder schoongelikt. Al snel gaat het jong op 
zoek naar de tepel en begint het te drinken. Op de website 
van Stichting De Laatvlieger is in filmpjes te zien hoe 
vleermuismoeders voor hun jong zorgen. 

Te warm is ook niet goed
Als de moeders ’s avonds gaan jagen blijven de jongen 
achter in een soort van crèche. Wanneer de kolonie 
verhuist of een moeder het jong toch meeneemt tijdens 
het jagen, bijt het jong zich vast aan de tepel. Dat gaat 
echter niet altijd goed: in juni en juli worden vaak 
vleermuispups gevonden en staan de vrijwilligers van de 
vleermuizenopvang voor een uitdaging: zo snel mogelijk de 
bijbehorende kraamkolonie opsporen, en als dat niet lukt 
het jong met ‘de fles’ groot proberen te krijgen.
Vooral bij extreem warm weer, wanneer veel 
kraamverblijfplaatsen te warm worden en de dieren 
wel moeten verhuizen, worden er veel ‘verloren’ jonge 
vleermuizen gevonden. Waarschijnlijk door de hitte te zwak 
om met moeder mee te gaan. 

Eerst proefvlucht buiten
Jonge vleermuizen groeien ontzettend snel. Vaak zijn ze 
na een week na hun naakte geboorte al helemaal behaard. 
Binnen drie à vier weken zijn ze nog maar moeilijk van 
hun ouders te onderscheiden. Hun vacht is nog wel een tijd 
anders dan van de moeder, vaak donkerder of grijzer. 
In juli zijn vaak de eerste voorzichtige proefvluchten van 
jonge vleermuizen te zien. Soms solo, als de volwassen 
dieren jagen, soms in het gezelschap van hun moeder. 
Deze proefvluchten zijn herkenbaar aan de snelle 
vleugelslag en dwarrelende vlucht van de vleermuis, 
en een vaak onhandige landing. In deze periode horen 
vleermuisonderzoekers vaak ook sociale geluidjes van 
jongen die vanuit de kraamverblijfplaats of tijdens hun 
eerste vlucht misschien wel om hun moeder roepen.
Mocht u zo’n vleermuispup zonder moeder vinden, kijk 
dan op de website Vleermuis.net voor de hulp van een 
vleermuisdeskundige bij u in de buurt of het adres van een 
Vleermuisopvang. Laat de vleermuis met rust en volg het 
advies op van de vleermuisdeskundige. Raap een vleermuis 
in geen geval met blote handen op.

Dwergvleermuis blijft ‘huis, tuin en keuken vleermuis’ 
in tweede vleermuistuintelling
In het weekend van 24 en 25 augustus jl. werd de tweede 
vleermuistuintelling ooit in Nederland gehouden. Deze 
telling werd georganiseerd door de Jaarrond Tuintelling en 
de Zoogdiervereniging. Er deden zo’n 300 tuineigenaren 
mee en zij telden in totaal ruim 2.600 vleermuizen, ongeveer 
700 meer dan bij de eerste telling in mei 2019. 

Dat tuinen ook in de nazomer belangrijk zijn voor 
vleermuizen blijkt uit deze tweede tuintelling: in een ruime 
meerderheid (85 procent) van de deelnemende tuinen 
werden vleermuizen gezien. Bij de vleermuistuintelling in 
het voorjaar was dat 87 procent. Dwergvleermuizen werden 
in verreweg de meeste tuinen gezien, op enige afstand 
gevolgd door laatvliegers of rosse vleermuizen. Het aantal 
tuinen waarin watervleermuizen of grootoorvleermuizen 
werden waargenomen bleef relatief laag. Logisch, want 
watervleermuizen en grootoorvleermuizen worden pas 
laat in de schemering actief en zijn daardoor niet makkelijk 
te zien. Daarnaast hebben lang niet alle tuinen een voor 
watervleermuizen geschikte tuinvijver.

De tuin als vleermuisterritorium
Vaststaat dat vleermuizen in de nazomer (augustus) ander 
gedrag vertonen dan in het voorjaar (mei). Mannetjes van 
gewone dwergvleermuizen zijn bijvoorbeeld in de nazomer 
veel drukker met het verdedigen van een paarverblijfplaats 
en een eigen territorium dan in mei. Hierdoor kun je in 
de nazomer vaker zien dat dwergvleermuizen elkaar 
achternazitten en in de lucht lijken te duelleren. (Op de 
website www.naturetoday.com is hiervan een mooi filmpje 
te zien).
Tuinen en woningen met geschikte ruimten voor een 
paarverblijfplaats - zoals een toegankelijke spouw, boeibord 
of een vleermuiskast - en met planten die in het najaar 
veel insecten aantrekken, zullen in de nazomer vaker een 
vleermuisterritorium zijn dan tuinen die dat niet hebben.
Bij laatvliegers, die ook vaak in de buurt van tuinen 
hun verblijfplaatsen hebben, speelt een dergelijk 
territoriumgedrag niet. Zij kunnen makkelijker ook (ver) 
buiten steden en dorpen op insecten gaan jagen. De vooral 
boombewonende rosse vleermuizen, waarvan de mannetjes 
voornamelijk paarplaatsen en territoria in bossen en parken 
innemen, jagen vaak zo hoog dat ze lastig te zien zijn. 

Of, en hoe deze verschillende gedragingen een rol spelen 
in het voorkomen en de activiteit van vleermuizen in tuinen 
weten we nog niet. Daarvoor moeten we in tuinen blijven 
tellen en de resultaten vergelijken met data uit andere 
meetprogramma’s voor vleermuizen.

Daarom en vanwege de enthousiaste deelname van zoveel 
tuintellers gaan we volgend jaar gewoon door met de 
vleermuizentuintellingen op Tuintelling.nl. Samen laten 
we zien hoe belangrijk groene tuinen en een duurzame 
leefomgeving zijn voor vleermuizen en andere tuindieren!
Tot zover de website van Nature Today.

Op Landgoed Elswout worden regelmatig vleermuisexcursies 
georganiseerd door Nationaal Park Zuid Kennemerland. 
Houd de activiteitenagenda op www.np-zuidkennermerland.
nl in de gaten.

Ook het Utrechts Landschap houdt zich bezig met de 
vleermuis. Op de site www.utrechtslandschap.nl vindt u nog 
meer informatie en filmpjes over deze bijzondere dieren.  
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Eerst was er een bos op ons park, een stukje niemandsland 
achter een hek, met hoge populieren die ruisten in de wind. 
Een stukje land in bruikleen van de deelraad waar onder 
de bomen en achter de struiken tuinafval werd verzameld 
zonder dat je daar veel van zag.  

Maar de populieren werden oud; te oud zei de deelraad. In 
het vroege voorjaar werden de reuzen omgehakt. Bulldozers 
en zaagmachines maakten overuren. Het bos was geen 
bos meer, maar een woestijn met aangevreten stompen 
en het hek lag plat. Er ruiste niets meer en uilen cirkelden 
verweesd rond boven een ravage met diepe karrensporen en 
afgerukte takken. 

Een half jaar verder blijkt hoe sterk de natuur is. De stompen 
zijn overgroeid, spruiten doen een eerste poging om te 
ruisen. Woekerend groen zorgt voor een make-over die 
indruk maakt. 

Ook zijn er fruitbomen geplaatst door de deelraad. Ze ogen 
wat iel nog, maar worden regelmatig van water voorzien 
dus dat komt wel goed. En de bijenvolken die achter het bos 
huizen zullen er blij mee zijn. 

Ik mis de populieren wel enorm (en de roofvogels die er in 
nestelden!) maar wie weet groeien de restanten weer uit tot 
hoge bomen: het begin is er.

Het is niet alleen de natuur die veel werk heeft verricht. 
Veel is door tuinders gedaan. Onder de straffe leiding van 
compostmeester Erik is er geëgaliseerd en opgeruimd. 

Het hek staat ten dele weer overeind. Dat vinden de 
tuinders eigenlijk wel makkelijk zo. Maar zonder Erik 
worden bramentakken soms tussen het kleine groen 
gedumpt of worden wortels van bomen te weinig ontzien.  
De bijenhouders zijn bovendien bezorgd over hun volkeren, 
dus het hek gaat hopelijk in het najaar weer door de weeks 
dicht.     

De zaterdagen zijn druk, maar dan zorgt Erik voor ordening. 
Hedera en rozen op de wal; klein groen in heuvels die 

worden afgedekt met haksel om te composteren. Per 
ongeluk meegebracht binddraad, steentjes en stukjes plastic 
gaan in een zakje dat later naar de vuilnis wordt gebracht. 
Je kunt ’s zaterdags ook compost of haksel komen scheppen 
voor je eigen tuin: een riek staat klaar.

Er worden karren geregeld die Willem rondrijdt van en 
naar diverse tuinen. Wilgentenen worden apart gelegd. 
Grotere takken kunt u laten hakselen door stoere mannen 
en vrouwen voor een euro per kruiwagen, om de kosten te 
drukken. Iedere tuinder die groen aflevert wordt vriendelijk 
bedankt.

Tegenover de bedrijvigheid op de zaterdagen staat de 
serene rust in de rest van de week.  

Rust? Als je goed luistert hoor je geritsel onder de 
hazelnootstruik en getjilp in de lijsterbes. En aarzelend 
ruisen van de wind in de blaadjes. 
Er groeien zachte heuvels in ons bos, die veren als je er op 
loopt. Warme heuvels, met holletjes om in te nestelen. Het 
bos begint weer een bos te worden: voor de tuinders op 
zaterdag; doordeweeks is het bos voor de vogels, de muizen 
en de bijen.  

Het bos
Tekst en foto’s: Moniek van der Kroef
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Herfsttonen
Tekst: Michael Kerkhof

Foto: Pixabay

Hoe vliegt seizoenstijd

lijkt zomer amper op stoom

dient herfstweer zich al aan

verandering van lucht

proeft als komend najaar

voelt als laatste sporen van 

honingzoete briesjes

die omslaan in notengeurige windstoten

en kille waterplenzen

Toch nog wat langer 

op de tuin verblijven

of de terugtocht aanvaarden

het buitenleven verwisselen

voor dagbezoekjes

te snel

gaat zomertijd voorbij

maar geuren en kleuren

van het najaar

zijn waardevolle opvolgers

Zeven maal zeven 
Tekst: Moniek van der Kroef

Tekening: Otto Wilhelm Thomé (1885)

Zeeuwse knopen 
dwingen eendagsbloemen

met hun open ogen
naar de grond 

Zie ik zevenblad?

Een symfonie
van knikkend kaasjeskruid 

en bosviolen 
wordt haastig afgekapt

ja, het is zevenblad!

Tuintumult 
van winter naar zomer

via magnolia
tulp, appelbloesem

en een zee van zevenblad

Verraderlijk groen
rustpunt 

in een kakafonie
van lentekleuren

Wedloop tussen gras en riet
struik en boom 

de hoogste, de snelste
ze halen het niet

bij de hanenpoten

Het zevenblad dat
met de macht
van het getal 

de zevende macht
vermenigvuldigen kan 
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Nieuwe vlinder op 
Wijkergouw
Tekst en foto kleine parelmoervlinder: Pascal Huybers,  
foto’s viooltje: Wikipedia 

In de tuinen van Wijkergouw komen tot nu toe zo’n 
veertien soorten vlinders voor. 

In augustus zagen we in onze tuin een vlinder die we nog 
nooit in de buurt van Amsterdam hadden gezien: De kleine 
parelmoervlinder. Hij wordt zo genoemd omdat de witte 
vlekken onder zijn achtervleugels een soort parelmoerglans 
hebben.

Deze vlinders vliegen van april t/m oktober. Zij leggen hun 
eitjes op verschillende wilde viooltjes zoals het duinviooltje, 
akkerviooltje en driekleurig viooltje. Die viooltjes groeien 
vooral in de zeeduinen en Noord-Brabant, vandaar dat 
deze vlinders in die gebieden ook het meest wordt gezien. 
De Kleine Parelmoervlinder staat op de rode lijst en wordt 
‘kwetsbaar’ genoemd. 

De grote vraag is hoe deze vlinder bij ons beland is. 
Staan hier ook ergens wilde viooltjes? Zijn er meer kleine 
parelmoervlinders op WIjkergouw gezien? Als er een 
populatie van deze vlinder op Wijkergouw zou zijn, dan 
is dat een enorme opsteker voor ons Tuinpark! We horen 
het graag als u hem ook gezien hebt of als u deze viooltjes 
ergens hebt zien staan.  

Pascal en Elja, tuin 2, huybach@hetnet.nl

Akkerviooltje         Duinviooltje               Driekleurig viooltje

Op https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/
nieuwsbericht/veel-kleine-parelmoervlinders-in-het-
binnenland vindt u meer informatie over de kleine 
parelmoervlinder

Meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling
Overgenomen van Vogelbescherming.nl 

De Nationale Tuinvogeltelling van 2020 vindt plaats van 24 
t/m 26 januari 2020. Jaarlijks groeit het aantal deelnemers, 
want meedoen aan de Tuinvogeltelling is leuk, makkelijk 
en u helpt de vogels. Wilt u op de hoogte blijven van de 
Tuinvogeltelling? Meldt u net als tienduizenden anderen 
alvast aan. Dan ontvangt u gratis de Special Vogels 
voeren en u ontvangt in aanloop naar de Tuinvogeltelling 
herkenningstips en de laatste tuinvogelnieuwtjes in uw 
mailbox. 

Aanmelden via https://www.tuinvogeltelling.nl/meedoen

Wat levert de Tuinvogeltelling eigenlijk op?
Wat weten we door jarenlang tuinvogels te tellen? De 

belangrijkste conclusie is dat onze tuinen van levensbelang 
zijn voor veel vogels in de winter. Vooral in strengere 
winters zoeken de vogels onze tuinen op, met name voor 
voedsel. 

Het doet er dus toe hoe u uw tuin inricht. Tuinen vol tegels 
zijn als woestijnen voor vogels: ze vinden er helemaal 
niets. Alle tuinen in Nederland samen vormen een enorme 
oppervlakte. Als we er dus met z’n allen voor zorgen dat 
onze tuinen groen en divers zijn ingericht, dan helpen we 
de vogels. En dat is ook nog eens goed voor de vlinders, 
de bijen, de egels en alle andere dieren in onze omgeving. 
Doen dus!  
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Op zaterdag 6 juli jl. nam Annemieke Timmerman ons op 
inspirerende wijze mee in de wereld van insecten, waarbij 
zij bij aanvang een mooie passage voorlas uit “Erik of het 
klein insectenboek” van Godfried Bomans. Annemieke heeft 
beroepshalve veel kennis over bijen en andere insecten. 
Zij vertelde veel wetenswaardigheden over deze grootste 
dierengroep op aarde. Al snel werd duidelijk dat spinnen 
geen insecten zijn.
 
Er was een flinke groep geïnteresseerde tuinders aanwezig. 
Rondom de boerderij en vlindertuin was al heel veel 
interessants te zien en te bespreken. We hebben letterlijk 
stil gestaan op de plekken waar bepaalde insecten graag 
komen en bij wat wij kunnen doen (of laten) om het nog 
aangenamer voor diverse soorten te maken. We hebben in 
een tuin een wespennest bestudeerd en via de vlindertuin 
en het Bijenpark vervolgens de tuin van Annemieke bezocht.  

We zien prachtige voorbeelden van tuinen waar de 
beplanting met zorg gekozen is om zowel bijen, vlinders 
als alle andere insecten aan te trekken en schuil- en 
broedplekken te geven. Het plan was om na afloop een 
insectenmuurtje te gaan bouwen, maar de lezing had 
al twee uur geduurd, dus van dat bouwen kwam het 
niet meer. Omdat we wel verschillende materialen al 
verzameld hadden voor ons muurtje, zoals oud hout, stro, 
holle stengels, eikeltjes, bladeren, steen etc. zijn we wel 
begonnen met de opzet van een insectenmuurtje, tegenover 
de stapelmuur bij de ingang van ons park op de grote 
parkeerplaats. Dit muurtje mag nog groeien de komende 
jaren. Dus voel u vrij om al uw natuurlijke creativiteit bot te 
vieren op dit muurtje. (kring om boom)

Maaien of laten groeien.
Plekken voor insecten zijn ongelooflijk belangrijk: het 
aantal insecten, vlinders, vogels en bloemen keldert jaar na 
jaar. Alles is met elkaar verbonden. Het natuurlijke leven 
in de bodem verdwijnt ook steeds meer door de intensieve 
landbouw en verkeerd gebruik van grond. Daarnaast is er te 
weinig ruimte voor echte natuur.
Wat we nodig hebben zijn meer plekken waar de natuur 
haar gang kan gaan. Plekken met liefdevolle verwaarlozing. 
Ook gemeenten laten tegenwoordig hun bermen en parken 
vol groeien met prachtige wilde bloemen en planten, maar 
helaas zijn de maaimomenten soms nog slecht gekozen. Ons 
park kan ook nog meer van dat soort plekken gebruiken: 
stroken van wilde bloemen, plekken waar we niet meer 
elke week maaien, maar bijvoorbeeld twee keer per jaar. 
Helaas is alleen niet-maaien niet genoeg. Om aan een 
grote variëteit van wilde bloemen te komen, moeten we 
ook zaaien. En soms helpt het ook om de grond een beetje 
te verarmen met zand. Ook in onze eigen tuinen kunnen 
we stroken van wilde bloemen inzaaien om de natuur een 
handje te helpen. In ons openbare groen zullen de komende 
jaren ook meer van dat soort plekken komen: je kan nooit 
genoeg wilde bloemen hebben. 

Zaden verzamelen voor het volgend seizoen is ook een 
manier om aan zaden te komen. En denk ook aan het 
combineren van reguliere ‘gewone’ bloeiende planten met 
wat wildere varianten.  

Van de bloemetjes en de bijtjes
Een insectenlezing, 
georganiseerd door  
Natuurlijk Tuinieren

Tekst: Marion Cornelissen,  
Gwen de Ruiter en Marga van Aalst 
Foto: Marga van Aalst

Hoek ingang tweede complex. 
Ingericht en onderhouden 
door Marjo Palm. Een vrolijke 
binnenkomer op ons complex.

Foto: Gwen de Ruijter
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Een afscheid

Even stonden we perplex. 

Nico Duyvesteijn een geliefd, erudiet en gewaardeerd 
lid van de tuincommissie verlaat ons tuinpark en 
dientengevolge de tuincommissie. Na van de eerste schrik 
bekomen te zijn realiseren wij ons ook dat dit bij Nico hoort. 
De hang naar vrijheid, activiteit en avontuur maakt bij hem 
dat een beslissing soms snel gemaakt is. Kort geleden heeft 
Nico de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hij wil 
opnieuw de wijde wereld in.

Voor ons een gemis want Nico is onze secretaris en heeft 
een voortrekkersrol in de klusploeg. Onder zijn leiding is er 
werkelijk heel wat afgeklust en opgeknapt. Met zijn sociale 
en positieve insteek heeft hij een prettige invloed. Nico is 
altijd bereid om in te springen, en iets aan of op te pakken.
We bedanken Nico enorm voor zijn inzet, voor de persoon 
die hij is en wensen hem alle goeds toe. 

Nestkasten

Ieder jaar schaft de tuincommissie een aantal nestkasten 
aan. Onze penningmeester, Cobie van Gent is lid van 
Vogelbescherming en zo maken we gebruik van een 
gereduceerd tarief bij deze aanschaf. Het ophangen 
gebeurt door tuinders in de werkbeurt met de instructie 
van hoogte, afstand tot elkaar en bijvoorbeeld ook de juiste 
windrichting. Koolmezen schijnen de eikenprocessierups 
een smakelijk hapje te vinden. Daarom zijn er rondom 
de eikenbomen bij de grote parkeerplaats een aantal 
koolmees-nestkasten geplaatst. Verder wordt een 
bloemenstrook ingezaaid om insecten en daarmee vogels 
aan te trekken. Zie over de eikenprocessierups ook het 
artikel elders in dit blad. 

Proef

Het was reeds aangekondigd; een drietal proeven voor een 
mogelijk alternatief van de besinteling van het huidige 
hoofdpad.

Split, natuursteen is wat er nu op het hoofdpad ligt. Binnen 
de werkbeurt is het grasvrij maken van het pad een van de 
klussen. Dit is noodzakelijk, maar vraagt ook veel tijd. Om 
te onderzoeken of een ander soort pad bedekking minder 
onderhoud behoeft hebben we een aantal proefstroken 
aangelegd. 

Van de Tuincommissie
Tekst en foto’s: Gwen de Ruyter

De klusploeg: werk aan de winkel

De rubriek ‘In het Zonnetje’ op pagina 26 is dit keer gewijd 
aan Nico.
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Op complex 1 vlak na de ingang is er een stukje gralux 
aangelegd, een waterdoorlatende halfverharding die de 
groei van gras e.d. tegen schijnt te gaan. Het ligt o.a. ook op 
de paden in het Vondelpark, Westerpark en Amsterdamse 
bos. Het okergele spul is afkomstig van hardgesteente. 
De proefstrook is al spoedig omgedoopt tot een 
verkeersdrempel. De reden van de bolling is echter dat het 
water er niet op blijft staan. We zullen ook een proefstrook 
maken waarbij we het gralux direct op de huidige 
ondergrond storten. We kunnen kijken of dat mogelijk ook 
werkt. 

Halverwege het hoofdpad op complex 3 is er gestart met 

een experiment met schelpen. Ook schelpen schijnen een 
doeltreffend effect te hebben op het tegen gaan van 
de groei van onkruid. Bij het bruggetje ter hoogte van 
tuinhuisjes 165/177 is ook een deel schelpen gestort.
Aan het einde van het pad op complex 3 laten we een 
aantal meter van het hoofdpad vergrassen. 

Alle keuzes liggen nog open. Óf we behouden en 
onderhouden het huidige split op de hoofdpaden, óf we 
besluiten met zijn allen over een jaar dat we het anders 
gaan doen. 

Evaluatie op de tweede ALV in 2020.  

Gebruik van Roundup, zout of azijn
Tekst: Marga van Aalst, Natuurlijk Tuinieren, onderdeel Tuincommissie

De meeste mensen weten wel dat je producten als 
Roundup niet meer mag gebruiken op ons park. Pesticiden 
zoals Roundup zijn slecht voor onkruid en plaagdieren, 
maar ook voor vogels en kleine zoogdieren en op de 
langere termijn ook voor de mens. Dus bestrijden met 
chemische bestrijdingsmiddelen is een No Go om het in 
goed Nederlands te zeggen. Maar op ons park zien we 
dat mensen toch af en toe iets gebruiken op het pad. Zo 
zie je dan opeens een pad waar het gras in één keer geel 
wordt en dood gaat. Soms gebruiken mensen daarvoor 
een illegaal bestrijdingsmiddel, maar soms gebruiken ze 
natuurlijke middelen zoals azijn of zout. Minder slecht dan 
een chemisch bestrijdingsmiddel zou je zeggen. En dat is 
ook zo: minder slecht, maar zeker niet goed. Ook deze 
natuurlijke middelen hebben een giftig effect op de grond 

en het is niet alleen het gras of onkruid dat dood gaat, maar 
ook het bodemleven. Azijn is bijvoorbeeld schadelijk voor 
bijen. En bij gebruik van zout verzilt je de bodem en krijg je 
een fysiologisch droog milieu. Dit wordt gezien als een vorm 
van bodemvervuiling. Een gezonde bodem zit vol leven. Het 
bodemleven is een belangrijk biodiversiteit van wormen, 
aaltjes, larven, schimmels en bacteriën. Dit bodemleven 
is essentieel voor het losmaken van voedingsstoffen voor 
planten, bestrijding van ziekten en plagen, en levert 
voeding aan kleine zoogdieren en vogels. Ingrijpen in 
dat systeem door met zout te strooien of azijn te gieten 
vernietigt meer dan u denkt. En waarom zou u dat doen? 
U kunt het pad toch gewoon schoffelen en het gras en 
onkruid eruit halen. Laat de bodem leven: leve de bodem!! 
Het is de basis van ons bestaan!!  
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Beter en goedkoper is het om de natuur een handje te laten 
helpen. Vogels, vleermuizen en sluipwespen kunnen onze 
partner zijn, mits we ze helpen door de voorwaarden aan 
te bieden waar onder ze zich thuis voelen. Dit kan door 
het plaatsen van grote aantallen nestkasten voor kool- en 
pimpelmezen, boomklevers en vleermuizen (vleermuizen 
eten de vlinders). Een koolmezenjong eet in twee weken tijd 
zo’n achthonderd rupsen.

Aangevreten nest eikenprocessierups

Proef door Kenniscentrum eikenprocessierups
In het tweede jaar van het project ‘Natuurlijke bestrijding 
eikenprocessierups’ werden op een proeflocatie met 
natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan 
op de controlelocatie. Op de proeflocatie werd bijna 90% 
van de nesten aangevreten. Op de controlelocatie maar 3%, 
aldus informatie van het Kenniscentrum Eikenprocessierups 
van de Wageningen Universiteit. De aanplant van tientallen 
soorten planten om de vijanden van de eikenprocessierups 
te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen 
en zweefvliegen heeft hier zeker invloed op. Genoemde 
vliegers leveren voor de mens geen gevaar op.

De eikenprocessierups is onderdeel van onze natuurlijke 
soortenrijkdom en zal niet verdwijnen, maar de kans is 
groot dat de ervaren overlast vermindert doordat de nesten 
kleiner blijven. De overlast voor mensen is dan minder en in 
het landschap en op onze tuinen is meer te genieten omdat 
het bruist van het leven.

Uitgebreide informatie over buxusmot en eikenprocessierups 
is te vinden op https://www.naturetoday.com  

Over buxusmot en eikenprocessierups.
Informatie van de Vlinderstichting, Vogelbescherming en Nature Today
Foto Buxusmot: Website Vlinderstichting
Foto Nest: Silvia Hellingman van Kenniscentrum Eikenprocessierups

Is de buxusmot op zijn retour?
De buxusmot komt uit Azië en is in 2007 voor het eerst in 
Nederland gesignaleerd.

In 2018 stond de buxusmot in de tuinvlindertelling op plaats 
zeven, met 4.000 meldingen van deze exoot. Dit jaar staat 
de soort niet eens meer in de top 25, met nog geen 300 
meldingen. 

Dat de buxusmot achteruit zou gaan was wel te verwachten 
want de rupsen zijn gespecialiseerd op buxus. Veel 
buxusstruiken zijn door de rupsen helemaal kaalgevreten en 
zijn verwijderd. Er is gewoon minder buxus aanwezig en de 
buxusmot heeft daarmee haar eigen voortbestaan op het 
spel gezet.

Natuurlijke vijanden
Ook zien we dat steeds meer andere dieren de rups van de 
buxusmot als voedsel hebben ontdekt. Vooral vogels zijn 
geduchte rupseneters en ook dit zal hebben meegeholpen 
aan de achteruitgang. Of de ‘plaag’ van deze invasieve 
exoot nu over is, kan nog niet gezegd worden. De laatste 
generatie van dit jaar vloog in augustus en september. 

Het is niet verstandig om op de vrijgekomen plekken 
opnieuw buxus aan te planten. U kunt beter overwegen om 
b.v. liguster neer te zetten. Hiermee vangt u twee vliegen 
in één klap. De liguster is een snelgroeier met leuke witte 
bloei. Bovendien biedt liguster een schuil- en nestplaats 
voor mussen. Deze vogels hebben het de laatste jaren 
zeer moeilijk, maar onlangs zijn weer enkele vogeltje op 
Wijkergouw gesignaleerd. Alles over de huismus en hoe 
we het die naar de zin kunnen maken leest u op www.
huismusbescherming.nl 

Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups is een bescheiden nachtvlindertje. 
De vlinder zet flinke clusters met eitjes af op eiken en de 
rupsen komen daar vrij onschuldig uit, maar ontwikkelen 
dan een beharing die ze verdedigt tegen rupsenpeuzelaars. 
De laatste jaren is de overlast die mensen ervaren van 
de brandharen van de rupsen behoorlijk toegenomen. 
Gemeenten spannen zich steeds meer in om de 
eikenprocessierups te bestrijden. Dit gebeurt met chemische 
(gif) en biologische middelen (zoals aaltjes). Of met flinke 
stofzuigers. Duur werk, dat bovendien veel nevenschade 
oplevert. Chemische en biologische bestrijding doodt vrijwel 
álle rupsen in de (vaak juist soortenrijke) eikenbomen. Gif is 
het slechtst. Opzuigen is de minst slechte optie, maar gaat 
relatief traag. Beter is om preventief in soortenrijkdom te 
investeren en alleen daar te bestrijden waar het echt niet 
anders kan.
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Op het bestuursspreekuur van 24 augustus jl. kwam Joke 
van Pel van tuin 128 binnenvallen. De sloot rond haar tuin 
op de hoek van de Wijkergouw en het Paardenweitje is 
haar al jarenlang een doorn in het oog. Aan de kant van 
de Wijkergouw wordt het baggeren soms nagelaten, ook 
najaar 2018. Zij baggert haar helft natuurlijk perfect, maar 
omdat de andere kant niet gedaan wordt, zakt de bagger 
elke keer weer haar kant op. De sloot groeit bijna dicht, 
het water heeft geen doorstroming. De waterkanten 
aan de buitenrand van het park worden door een bedrijf 
gebaggerd en geschouwd (het op de kant trekken van in 
het water groeiende begroeiing). Het bedrijf dat de laatste 
jaren voor deze klus door de gemeente werd ingehuurd, 
heeft voor 2019 de aanbesteding niet gekregen. Het is niet 
duidelijk wie er nu door ons kan worden benaderd.
 
In plaats van dit semi-openbare probleem bij het bestuur 
neer te leggen, kwam Joke overleggen: als zij nou eens ging 
uitzoeken wie er aan de andere kant moet baggeren? Krijgt 
ze dan mandaat van het bestuur? Natuurlijk!
 
Binnen 3 weken volgt de benodigde informatie via een mail 
van Joke aan het bestuur: ze heeft gesproken met Martijn 
Nieveen, gebiedsmakelaar Waterland, Stadsdeel Noord. 
Ook deed Joke een Melding Openbare Ruimte en Overlast 
(het zogenaamde ‘Mora’) via de website van de gemeente 
Amsterdam. Op dit alles kwam een medewerker van 
Openbare Werken, afdeling civiele technieken de situatie 
ter plekke opnemen. Deze vermoedde dat de sloot rond het 
tuinpark onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente. 
Een en ander wordt schriftelijk vervolgd en hopelijk wordt 
er in oktober-november alsnog gebaggerd. Hierdoor 
hebben we ons adresboek en de verantwoordelijkheden 
weer op orde en kunnen we een volgende keer sneller actie 
ondernemen. 

Complimenten voor een baggeronderzoek
Tekst: Annemieke Timmerman, Gwen de Ruijter
Foto: Annemieke Timmerman

Wat het baggeren op de tuinen betreft: er mag gebaggerd 
worden in oktober, om diertjes kans te geven een andere 
plek te zoeken. Iedere tuinder doet de eigen helft van de 
sloot rond de tuin. Het baggerbriefje moet na het werk 
bij de tuincommissie worden ingeleverd. De tuincommissie 
controleert of er diep genoeg gebaggerd is.  

BAGGERBRIEFJE 2019 
Hierbij verklaar ik de aan mijn tuin grenzende sloot/
sloten te hebben gebaggerd. 

 � De bagger ligt op het talud langs de slootkant.

 � De bagger ligt op een andere plek namelijk: 
 

 � Het openbare tuinpad grenzend aan mijn tuin is vrij 
van overhangende takken en ander groen vanaf de 
opsluitband tot een hoogte van 2,75 meter

 � Ik heb geen vuilnis op de tuin staan.

Tuinnummer:

Datum:

Naam:

Inleveren uiterlijk 31 oktober 2019, 
brievenbus Samen Sterk
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In het seizoen: Herfst
Foto Snoeien: Pixabay

Zoals een oud gezegde zegt:
     Valt er regen in september
     Dan valt Kerstmis in december

December wordt ook wel wintermaand of donkere maand 
genoemd. De winter begint immers op 21 december, de 
kortste dag van het jaar. December ontleent zijn naam 
‘tiende maand’ aan de oorspronkelijke Romeinse kalender; 
het Latijnse woord ‘decem’ betekent namelijk tien. 
Volgens deze kalender liep het jaar van 1 maart tot en met 
december, gevolgd door een naamloze winterperiode. 
(Historiek.net) Denk ook aan sept(7)ember, okt(8)ober en 
novem(9)ber. 

We zitten nu nog in de herfst, dus dit artikel gaat over 
zaken die we nu nog tegen kunnen komen in de natuur en 
op de tuin. 

Vallende blaadjes
Van afgevallen blad kunt u prima compost maken. Verzamel 
zoveel mogelijk blad, maak het klein en verzamel het op 
een grote hoop of in een compostton of zakken o.i.d. In de 
winter zal de hoop snel slinken. Met het blad bovenop lijkt 
niet veel te gebeuren maar daaronder wordt hard gewerkt. 
Haalt u de bovenste laag in het voorjaar weg, dan vindt u 
daaronder prachtige compost, klaar om te gebruiken in de 
tuin. Het nog niet verteerde blad gaat weer op de hoop om 
verder te composteren. 

Natuurlijk kunt u ook blad in de borders laten liggen. Dit 
biedt bescherming tegen de kou en biedt schuilplaats aan 
allerlei insecten. Zorg er wel voor, dat het geen al te dikke 
laag is, dit verstikt de planten eronder. Wintergroene 
planten kunt u beter vrij laten van blad, net als de paden en 
het gazon.

Snoeien
Goed snoeien van struiken en bomen vind ik één van de 
moeilijkste klussen in de tuin. Ik knipte hier en daar wel 
eens wat weg, maar dat mocht geen naam hebben. Dit 
jaar heb ik het wat radicaler aangepakt en heb een aantal 
struiken flink teruggezet. Het ziet er niet professioneel uit, 
maar geeft wel meer zon in de tuin. Ook het moment van 
snoeien vind ik lastig. Als ik het echt niet weet, hanteer ik de 
stelregel: Snoei ná de bloei. Als je op het verkeerde moment 
snoeit, loop je immers de kans een jaar zonder bloei te 
zitten.

Natuurlijk is er een aantal basis regels bij het snoeien: 
Gebruik goed, scherp en schoon gereedschap. Een botte 
snoeischaar zorgt voor slechte wonden en kans op bv. 
aantasting door schimmels. Verwijder schurende en 
kruisende takken. Snoei net boven een plaats waar een 
jonge scheut naar buiten gericht is. Knip oude takken zo 
diep mogelijk weg.
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Wat is wijsheid
Ik raadpleegde wat tijdschriften en websites en vond de 
volgende informatie: 
Tot nu toe ging men uit van de volgende regel: Bij snoeien 
in de winter heb je goed zicht op de structuur van de 
struik of boom en zie je direct het effect van wat je doet. 
Bovendien geeft wintersnoei minder tuinafval.
 
Maar de inzichten veranderen, mede onder invloed van de 
klimaatverandering en nu wordt meer gewerkt aan de hand 
van de volgende regels: Snoei voorjaarsbloeiers (tot juni, de 
jasmijn is hiervan de laatste) in de zomer en zomerbloeiers 
in het voorjaar, na de vorst. Vlinderstruik, rozen en lavendel 
behoren tot de zomer/najaarsbloeiers en worden dus in het 
voorjaar gesnoeid

Juist als boom en stuik in blad staan, kan je beter 
beoordelen waar gesnoeid moet worden. De wonden 
groeien snel dicht en er ontstaan geen waterloten (recht 
omhoog groeiende takken). Het snoeien van fruitbomen, 
direct na de oogst, stimuleert de vorming van kortloten 
waarop de bloemen en dus de vruchten worden gevormd. 
Berk, walnoot en druif worden in het najaar gesnoeid. Van 
het snoeihout kunt u overigens een takkenwal aanleggen in 
uw tuin. Wilt u nog meer weten over snoeien, ga dan naar 
de themarondleiding Snoeien in het najaar in de Hortus, op 
16 november a.s. om 14.00 uur. Tickets kunt u bestellen via 
www.dehortus.nl

De tuin winterklaar maken?
Liever niet. Veel insecten en eitjes, rupsen en poppen van 
vlinders overwinteren in de tuin. Lieveheersbeestjes b.v. 
kruipen in holle stengels om daar de kou te overleven. 
Wacht met opruimen van de tuin tot het voorjaar. Dan zijn 
de beestjes niet meer in rust en kunt u met een gerust hart 
aan de slag.

Vlinders in het najaar
In het najaar bloeien er niet meer zoveel planten. Maar de 
vlinders die nu nog actief zijn hebben wel voedsel nodig! 
Op bloeiende klimop, waar veel nectar in zit, kunnen ze 
nu goed ‘bijtanken’. Niet alleen vlinders maar ook bijen, 
zweefvliegen, hommels en andere insecten bezoeken de 
klimop.

De winter is een ongunstige en gevaarlijke tijd voor 
vlinders die in winterslaap gaan. Deze vlinders glippen 
soms per ongeluk onze huizen binnen. Het beste kunt u 
hem dan weer buiten zetten. Hij zoekt dan zelf een andere 

overwinteringsplaats. Blijft de vlinder in huis en wordt de 
verwarming aangezet, dan zal de vlinder ontwaken. Dit kost 
veel energie. Door gebrek aan voedsel (nectar) zal de vlinder 
overlijden. 

Het najaar is een goed moment om bloemen te zaaien, om 
volgend jaar van te genieten. Onmisbaar voor vlinders en 
bijen. Maak een zonnig hoekje vrij en zaai een inheems 
bloemenmengsel voor bijen en vlinders.

Dit was de laatste aflevering van de serie In het Seizoen in 
deze vorm. Er wordt nagedacht over een andere manier van 
voortzetten, dus houdt het komende Wijkergouwtje in de 
gaten.  

Winterwerkbeurten

Er komen weer winter werkbeurten en wel op 18 januari 
en op 8 februari 2020. Inschrijven kan via de Supersaas 
agenda. Met soep na!

Nieko, tuin 228, heeft hongerige kabouters op zijn tuin.
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Beste tuinders, 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de 73ste ALV 
van ons tuinpark Wijkergouw! De bijeenkomst vindt 
plaats in de boerderij, op zaterdag 16 november 2019 
van 14:00 tot 16:00 uur. In de jaarlijkse cyclus staan in 
de najaarsvergadering de begroting en de bijbehorende 
werkzaamheden voor 2020 op de agenda. 

Ons nieuw samengestelde bestuur komt op gang en vraagt 
speciale aandacht voor een discussie over de voortzetting 
van Natuurlijk Tuinieren om het keurmerk te behouden 

en liefst aan te vullen met nieuwe ontwikkelingen. Ook 
willen we het hebben over het handhaven van regels, 
of liever gezegd: het naleven van regels. Er zijn enkele 
beslispunten, de belangrijkste over de jaarstukken. Verder 
is iemand van de Bond van Volkstuinders aanwezig om het 
conceptbeleidsplan toe te lichten. Natuurlijk sluiten we af 
met een gezellig samenzijn op weg naar de winter! 

Bent u verhinderd? Machtig dan schriftelijk iemand om 
voor u tijdens de vergadering mee te praten en te beslissen. 
Namens het hele bestuur hoop ik alle tuinders te ontmoeten 
op onze ALV! 

73ste Algemene Ledenvergadering
16 november 2019
Tekst: Annemieke Timmerman, secretaris

Agenda: 

1. Opening en vaststellen van de agenda.
2. Mededelingen vanuit het bestuur.
3. Vaststelling Verslag 72ste ALV van 18 mei 2019. Zie Wijkergouwtje zomer 2019.
4. Begroting 2020 en bijbehorende werkzaamheden. Besluitvorming, zie toelichting.
5. Stand van zaken 2019. Voortgang en realisatie jaarplan, mondeling. 
6. Natuurlijk tuinieren. Bespreking, zie toelichting. 
7. Handhavingsbeleid. Bespreking, zie toelichting.
8. Besteding beleggingsgeld: milieuvriendelijke CV. Besluitvorming, zie toelichting.
9. Beleidsplan Bond van Volkstuinders, zie Vroegop najaar 2019. Bespreking, mondeling.
10. Ontwikkelingen in de buitenwereld. Toelichting, mondeling.
11. Rapportage commissies en projecten. Toelichting, mondeling. 
11.1. Activiteitencommissie, vacature!
11.2. Arbo en BHV commissie 
11.3. Bouwcommissie, vacature!
11.4. Barcommissie
11.5. Inkoopcommissie 
11.6. Interieurcommissie 
11.7. Kascommissie, vacature! 
11.8. Klusteam, vacature! 
11.9. Lunchcommissie 
11.10. Redactiecommissie, vacature! 
11.11. Tuincommissie, vacature!
11.12. Waterleidingcommissie 
11.13. Oproep kandidaten: meld je aan als je in een commissie wilt participeren.
12. Termijnen bestuursleden
 Bestuurslid    benoemd  herbenoemd einde 3 jaar  
 Diny Teekman   12-11-2016   najaar 2019 
 Annemieke Timmerman  20-05-2017   voorjaar 2020 
 Marion Cornelissen   17-11-2018    najaar 2021 
 Andrea van Pol    21-11-2015 17-11-2018 najaar 2021 
 Nelleke Bosland   21-05-2016 18-05-2019 voorjaar 2022 
 Margot van de Zilver   21-05-2016 18-05-2019  voorjaar 2022 
12.1. Herbenoeming bestuurslid Diny Teekman 
12.2. Oproep kandidaten: meldt u aan als u in het bestuur zitting wilt nemen
13. Rondvraag en sluiting
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Agendapunt 4 – begroting en jaarplan 2020
Ter besluitvorming, zie volgende pagina’s. 
Reactie kascommissie op begroting 

Agendapunt 6 – natuurlijk tuinieren 
Bespreking en meningsvorming: nu we gewend zijn aan 
onze 4 stippen doemt de vraag op: hoe gaan we verder met 
natuurlijk tuinieren? Welke projecten willen we uitvoeren 
op ons tuinpark, willen we bijvoorbeeld zonnepanelen op 
de boerderij? Hoe gaan we natuurlijk tuinieren op de eigen 
tuin monitoren en belonen? Hoe kunnen we de buurt laten 
profiteren van de opgedane kennis? Hoe gaan we om met 
biodiversiteit, met plagen en invasies? We willen lucht geven 
aan de meningen van tuinders en ruimte geven aan nieuwe 
initiatieven.  

Vele ideeën en gedachten gaan al rond, zoals: de Bond van 
Volkstuinders wil meelopen met de taxaties van individuele 
tuinen, om te kijken of we pluspunten kunnen geven voor 
bewust natuurlijke initiatieven op de eigen tuin, zoals 
de eigen composthoop, gebruik natuurlijke materialen, 
verschillende huisvesting voor beestjes, etc. Doel daarvan 
is om te kijken of natuurlijk tuinieren ook op de eigen tuin 
geïmplementeerd kan worden. Ander punt is het gebruik van 
kunstgras: meer dan 30% verharding op de tuin is volgens 
de reglementen nu al niet toegestaan. Kunstgras valt ook 
onder verharding, maar er gaan geluiden op om gebruik van 
kunstgras helemaal te ontmoedigen of zelfs reglementair te 
verbieden. Hoe stimuleren we dat tuinders bewuster omgaan 
met de materialen op de tuin? Krijgen we de handen op 
elkaar om dit stringenter in de regels op te nemen? 

Wellicht zijn er nog inspirerende, nieuwe ideeën ten aanzien 
van natuurlijk tuinieren. 

Agendapunt 7 – handhavingsbeleid
Bespreking en meningsvorming: bestuur loopt herhaaldelijk 
aan tegen vragen en wensen over handhaving van regels. 
Ook hier weer meerdere voorbeelden: auto’s die over de 
complexen rijden zonder toestemming van het bestuur, 
honden die niet aangelijnd worden of waarvan de shit niet 
wordt opgeruimd, gebruik van lawaaiapparaten, wel of 
geen katten op de tuin, slecht pad onderhoud grenzend aan 
de tuinen en/of op de singels, vehikels die langdurig op de 
parkeerplaats staan, een haventje waar geen plek meer is 
voor nieuwe boten, etc, etc. Soms wordt gevraagd om regels 
die er al zijn. Een andere keer is onduidelijk wie tuinders 
kan aanspreken. Het probleem is duidelijk: tuinders houden 
zich niet aan bestaande regels. In dat geval moeten sancties 
worden opgelegd, waar dan ook weer discussie over ontstaat 
met de overtreder. 

Het bestuur wil van gedachten wisselen over regels en 
naleving, om bewustzijn te bereiken bij alle tuinders en om 
naleving te bevorderen. 

Agendapunt 8 – besteding beleggingsgeld via Bond 
van Volkstuinders 
Besluitvorming: rond onze voorjaars-ALV werd bekend 

gemaakt dat er van een beleggingsrekening van de Bond bij 
de ING bank geld is vrijgekomen ter waarde van 100.000,00 
euro te verdelen over alle tuinparken. Voor Wijkergouw met 
226 tuinen gaat het om 2.194,54 euro. Aanvankelijk had de 
bond bepaald dit te besteden aan zonnepanelen. Later is dit 
besluit aangepast en mocht het bedrag op een andere manier 
besteed worden met dezelfde doelstelling. Een voorstel 
van het afdelingsbestuur moet echter wel door de ALV 
geaccordeerd worden. 

Het bestuur heeft uitgezocht dat zonnepanelen op de 
boerderij niet veel rendement halen. Bovendien hebben we 
dan extra kosten om apparaten op de zonnepanelen aan te 
kunnen sluiten. Zelfs inclusief de stroomvoorziening bij ‘t 
Terreintje en ‘t Winkeltje is het rendement laag. Inmiddels 
is na onderzoek en conform vorige besluiten een nieuwe 
CV-installatie voor de boerderij aangeschaft, die heel 
energiezuinig en toekomstbestendig is. Het bestuur stelt voor 
om het vrijgekomen beleggingsgeld daaraan te besteden. 
Dit betekent dat de reeds betaalde rekening voor vervanging 
CV wordt omgeboekt en dat het budget van de algemene 
reserve verhoogd wordt met een bedrag van 2.194,54 euro.

Besluit ALV: bestuur vraagt goedkeuring van de ALV om de 
reeds aangeschafte Cv-installatie op te voeren bij de Bond 
van Volkstuinders, om daarmee in aanmerking te komen 
voor het vrijgekomen beleggingsgeld, te besteden aan deze 
energiebesparing. Op vertoon van de reeds betaalde factuur 
zal bij aanvaarding door de Bond het bedrag aan ons worden 
overgemaakt. 

Agendapunt 11 – commissies en vacatures 
Het verplichte werk in de werkbeurten is niet toereikend om 
alle ambities die er zijn te realiseren. Veel tuinders verrichten 
daarom naast de zes verplichte werkbeurten vrijwillig en 
soms incidenteel ander algemeen werk en dat juichen we 
natuurlijk toe. Voor het op peil houden van de basis en soms 
als extra zijn er ook deze keer weer verschillende vacatures: 
•	 Het bestuur mist een activiteitencommissie of een 

coördinator voor planning, organisatie en uitvoering van 
activiteiten, lezingen en workshops. Voorheen bekend als 
Jeugd & Ontspanningscommissie, feestcommissie, etc. 

•	 Zowel de tuincommissie als de bouwcommissie zoeken 
iemand die goed ingevoerd is in de digitale wereld, die 
verslag kan schrijven, werkbesprekingen kan organiseren, 
en die afspraken kan bijhouden en bewaken.

•	 Bestuur zoekt samen met de redactiecommissie een 
web redacteur, die in samenwerking de website van 
Tuinpark Wijkergouw inhoudelijk en qua vormgeving kan 
bijhouden. 

•	 De kascommissie zoekt dringend naar nieuwe 
kascommissie leden.

Toetreders in commissies geven altijd andere leden 
gelegenheid om door te schuiven, soms mensen die al 
jarenlang hetzelfde hebben gedaan. Verandering van spijs 
doet eten, verversing van commissies is voor iedereen fijn. 
Meldt u dus aan!    
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Begroting 2020 Tuinpark Wijkergouw

Tuinpark Wijkergouw begroting 2020 werkelijk 2018 begroting 2019

Baten

Baten leden 1 € 12.000 € 13.504 € 11.750
Rentebaten € 0 € 10 € 0
Overige verenigingsinkomsten 3 € 24.489 € 23.278 € 24.139
Baten commissies 4 € 20.300 € 20.396 € 21.700
Advertentie opbrengsten € 300 € 266 € 300
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.860 € 9.692 € 7.500

Totaal baten € 64.949 € 67.146 € 65.389

Lasten

Kosten leden 2 € 12.000 € 10.443 € 11.750
Kosten commissies 5 € 22.205 € 20.489 € 23.435
Algemene verenigingskosten 6 € 5.250 € 4.449 € 7.150
Verenigingsblad en drukwerk € 2.400 € 2.077 € 1.750
Huisvesting 7 € 9.934 € 8.774 € 13.000
Kantoorkosten 8 € 3.300 € 1.067 € 1.200
Bestuurskosten 10 € 800 € 453 € 1.000
Algemene kosten 11 € 950 € 1.799 € 900
Bankkosten € 250 € 250 € 425
Kosten onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.860 € 9.853 € 7.500
Bijzondere Baten en Lasten 12 € 0 € 189 € 0

Totaal lasten € 64.949 € 59.841 € 68.110

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) € 0 € 7.305 € 0

Specificatie begroting

Tuinpark Wijkergouw begroting 2020 werkelijk 2018 begroting 2019

Baten leden (1)
Berekend waterverbruik € 8.000 € 10.001 € 8.000
Berekend vuilafvoer € 4.000 € 3.503 € 3.750
Totaal baten leden € 12.000 € 13.504 € 11.750

Kosten leden (2)
Waterverbruik € 8.000 € 5.914 € 8.000
Vuilafvoer € 4.000 € 4.529 € 3.750
Totaal kosten leden € 12.000 € 10.443 € 11.750

Overige verenigingsinkomsten (3)
Berekende bijdrage afdeling € 21.809 € 19.536 € 21.809
Inschrijfgeld aspiranten € 1.700 € 1.650 € 1.250
Berekend entreegeld € 980 € 1.540 € 980
Berekende boetes € 0 € 100 € 100
Berekende werkuren € 0 € 125 € 0
Diverse opbrengsten € 0 € 328 € 0
Opbrengst verhuur € 0 € 0 € 0
Totaal overige verenigingsinkomsten € 24.489 € 23.278 € 24.139

Baten en lasten commissies (4 en 5)

Winkel
Verkoop winkel € 5.700 € 5.030 € 6.000
Inkoop winkel -€ 3.000 -€ 2.477 -€ 3.300
Kosten inkoopcommissie -€ 125 -€ 131 € 0
Totaal winkel € 2.575 € 2.422 € 2.700

Accu's en gas
Verkoop gasflessen € 10.000 € 9.691 € 10.000
opladen en verkoop accu's € 100 € 1.133 € 1.200
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Tuinpark Wijkergouw begroting 2020 werkelijk 2018 begroting 2019
Inkoop gas -€ 9.000 -€ 8.583 -€ 9.000
Inkoop accu's € 0 -€ 868 -€ 1.000
Totaal accu's en gas € 1.100 € 1.373 € 1.200

Kantine
Verkoop kantine € 4.500 € 4.416 € 4.500
Inkoop kantine -€ 3.000 -€ 3.927 -€ 3.000
Kosten bar- en lunchcommissie -€ 500 -€ 965 € 0
Totaal Kantine € 1.000 -€ 476 € 1.500

Activiteiten commissie
Opbrengst activiteitencommissie € 0 € 77 € 0
Kosten activiteitencommissie -€ 1.500 -€ 388 -€ 1.500
Totaal ontspanningscommissie -€ 1.500 -€ 312 -€ 1.500

Diverse commissies
Opbrengst overige commissies € 0 € 50 € 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie -€ 790 -€ 13 -€ 2.000
Kosten arbocommissie -€ 300 -€ 279 -€ 500
Kosten waterleidingcommissie -€ 250 -€ 102 -€ 250
Kosten tuincommissie -€ 3.740 -€ 2.541 -€ 2.485
Kosten overige commissies € 0 -€ 215 -€ 400
Totaal diverse commissies -€ 5.080 -€ 3.100 -€ 5.635

Totale baten commissies (4) € 20.300 € 20.396 € 21.700
Totale lasten commissies (5) -€ 22.205 -€ 20.489 -€ 23.435

Algemene verenigingskosten (6)
Onderhoud complex € 3.000 € 2.913 € 3.000
Aanschaf gereedschap en klein materieel € 750 € 39 € 800
Onderhoud gereedschap en machines € 1.500 € 1.497 € 3.350
Totale algemene verenigingskosten € 5.250 € 4.449 € 7.150

Huisvestingskosten (7)
kosten gebouwen € 4.000 € 2.301 € 2.000
kosten inventaris € 0 € 0 € 0
Schoonmaakkosten € 0 € 0 € 0
Gas, water en elektra algemeen € 5.000 € 5.374 € 5.000
Beveiliging € 600 € 582 € 1.000
Overige huisvestingskosten € 334 € 517 € 5.000
Totaal huisvestingskosten € 9.934 € 8.774 € 13.000

Kantoorkosten (8)
Kantoorkosten algemeen € 300 € 137 € 300
Contributies en abonnementen € 100 € 55 € 0
Internetaansluiting € 900 € 823 € 900
Automatiseringskosten € 2.000 € 51 € 0
Totaal kantoorkosten € 3.300 € 1.067 € 1.200

Bestuurskosten (10)
Bestuurskosten € 100 € 47 € 500
Consumpties medewerkers € 100 € 0 € 100
Vrijwilligersvergoeding € 600 € 406 € 400
Totaal bestuurskosten € 800 € 453 € 1.000

Algemene kosten (11)
Kosten website € 50 € 0 € 0
Representatie € 150 € 134 € 100
Evenementen € 750 € 793 € 800
Diverse algemene kosten € 0 € 872 € 0
Totaal algemene kosten € 950 € 1.799 € 900

Bijzondere baten en lasten (12)
Overige bijzondere baten en lasten € 0 € 512 € 0
Kasverschillen € 0 -€ 323 € 0
Totaal bijzondere baten en lasten € 0 € 189 € 0
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Begroting 2020
Tekst: Nelleke Bosland, penningmeester

Inleiding 
Elk jaar weer een klus en elk jaar lukt het dan toch weer. 
Een begroting voor het nieuwe jaar met het mooie getal 
2020. In overleg met de verschillende commissies presenteert 
het bestuur de begroting. 

Dit jaar heeft het bestuur zich laten bijscholen wat betreft 
het opstellen van de begroting. Marianne Kraaij van de 
Bond van Volkstuinders heeft ons daarbij meegenomen 
in alle ins en outs daarvan. Zo wordt het opstellen van de 
begroting steeds meer een gezamenlijke inspanning. 

De jaarlijkse begroting is het korte termijnplan van ons 
tuinpark Wijkergouw. 

Baten 
Het bestuur heeft besloten het inschrijfgeld voor aspiranten 
te verhogen met 5 euro. Reden daarvan is dat we in 
vergelijking met andere parken een laag bedrag vragen. 
Onze wachtlijst is hoog en onze inkomsten zullen met een 
hoger bedrag toenemen. Het bedrag voor inschrijving wordt 
20 euro. 

We nemen geen bedrag op voor de opbrengsten van 
verhuur van de boerderij. Simpele reden daarvoor is er dat 
er nog steeds geen plan is. 

De inkomsten uit verkoop van accu’s vervalt. Andre Tuin 
is gestopt met deze service vanuit praktische redenen. De 
leverancier heeft andere openingstijden die niet passen in 
zijn agenda. 

We begroten geen bedrag voor boetes en werkuren. Het 
bestuur gaat ervan uit dat we in principe geen inkomsten 
hieruit willen hebben. We zijn samen Wijkergouw en willen 
dat alle tuinders zich verantwoordelijk voelen voor het 
nakomen van de afspraken die we met elkaar maken. 

Het kan zijn dat we minder opbrengsten hebben uit 
advertenties. We laten het bedrag hetzelfde omdat we 
de kosten hebben verhoogd door het bedrag nu met een 
opslag van het btw % te factureren. 
Helaas heeft een van de adverteerders zich teruggetrokken. 
Daarom vragen we het volgende: heeft u een bedrijf en 
denkt u met het product aan te sluiten bij de belangstelling 
van de tuinders meldt u dan aan. Het kost niet veel. Of 
wellicht weet u iemand anders die zou willen adverteren? 

Wat wordt betaald uit de onderhoudsbijdrage? Wat is het? 
De onderhoudsbijdrage is een subsidie van de gemeente 
Amsterdam voor de kosten van het onderhoud van het park. 
Het betreft vooral kosten die van buitenaf zichtbaar zijn. 
Deze activiteiten zijn al vaak bij commissies ondergebracht 
en begroot.  Het bedrag dat we krijgen oormerken we tot 

op heden niet. Het geeft op die manier wat meer vrijheid in 
onze begroting. 

Lasten 
Het vuilnis afvoeren is elk jaar weer een grote kostenpost, 
namelijk 4.000 euro per jaar. Op andere parken wordt 
per vuilniszak 2,50 euro betaald of nemen de tuinders de 
vuilniszakken mee naar huis. Het bestuur vraagt zich af 
of we deze discussie op ons park moeten voeren vanuit 
het idee de gebruiker betaalt en het terugdringen van de 
jaarlijkse kosten?

Voor het Wijkergouwtje begroten we een hoger bedrag. 
Hiermee behouden we de glossy buitenkant en kunnen we 
elke uitgave fraaier maken met een glossy binnenkant. De 
binnenkant zal dan bestaan uit een uitneembaar postertje 
met daarop informatie die men wil bewaren: bijvoorbeeld 
over aandachtspunten bij natuurlijk tuinieren of foto’s van 
activiteiten die hebben plaatsgevonden. 

Bedrag onderhoud complex – naast het bedrag voor de 
onderhoudsbijdrage begroten we een gemiddeld bedrag als 
trend op basis van voorgaande jaren. We schatten dat in op 
3.000 euro. Het voorstel van de bouwcommissie is dat we 
uit dit bedrag een extra dompelpomp van 600 euro kunnen 
aanschaffen voor als de vaste bemaling onvoldoende is. 

Onderhoud gebouwen: gemiddeld bedrag als trend uit 
voorgaande jaren 2.500 euro plus 1.500 euro voor het 
opknappen van het gebouw van de bouwcommissie. 

De kosten voor het inventaris: we willen graag het 
terras van de boerderij mooier maken met de aanschaf 
van terrasmeubilair. In de begroting hebben we daar 
onvoldoende middelen voor. In de reserve voor inventaris 
hebben we 3.980 euro gereserveerd. We zouden daaruit 
voor 2020 de aanschaf van meubilair voor het terras willen 
bekostigen. Ook zouden we graag het interieur van de 
boerderij moderniseren. Helaas hebben we daar op dit 
moment niet de middelen voor. 

We begroten een klein bedrag van 334 euro voor 
onvoorziene huisvestingskosten. 

De automatiseringskosten zijn hoger dan andere jaren. Het 
is noodzakelijk om in de bestuurskamer nieuwe en snellere 
computers aan te schaffen en een scanner te vervangen.  

Internetkosten: we begroten hetzelfde bedrag voor 
internetkosten. Door de aanleg van glasvezel is op dit 
moment nog onduidelijk welke abonnementskosten dit met 
zich mee zal brengen. 

De vrijwilligersvergoeding is bedoeld voor reis- en andere 
kosten die commissie- en bestuursleden maken. 

De kosten opgevoerd bij de arbo commissies zijn bedoeld 
voor een training aed/ ehbo. 
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We handhaven het bedrag voor activiteiten. Activiteiten 
zijn belangrijk voor de onderlinge cohesie en het contact 
met de buurt. We zoeken tuinders die activiteiten willen 
organiseren. 

In de begroting is een bedrag voor evenementen 
opgenomen. Deze staan los van de activiteiten zoals 
hierboven benoemd. Het is het bedrag wat we jaarlijks 
uitgeven aan gratis consumptiebonnen bij vergaderingen of 
andere activiteiten.

Voor de kantine hanteren we dezelfde bedragen. Het 
bestuur neemt zich voor om in 2020 samen met de bar- en 
lunchcommissie kritisch te kijken naar de verkoopprijzen 
met als doel om de marge wat groter te maken. 

Wat is te zien op de jaarlijkse factuur?
Aan de begroting is een globaal overzicht toegevoegd 
dat inzicht geeft in de jaarnota voor 2020. Dit onder 
voorbehoud van goedkeuring van deze begroting in de ALV 
en de goedkeuring van de tuinparken van het vaststellen 
van de begroting zoals die door de bond van volkstuinders 
in concept is gepresenteerd aan de leden (deze is te lezen in 
de Vroegop eind dit jaar). 

In 2019 waren voor het eerst de boerderij en andere 
opstallen verzekerd. Ook is er op basis van de inventarisatie 
een inboedelverzekering afgesloten. De verrekening van 
deze premies gaan via de bond. Voor 2020 is het bedrag 
voor deze verzekeringspremie aangepast van 44 naar 31 
euro. De premie voor het verzekeren van de boerderij bleek 
lager te zijn dan vorig jaar ingeschat. 

Een meerjarenplan groot onderhoud nog steeds in 
ontwikkeling.  
Sinds een aantal jaar - op advies van de kascommissie en de 
Bond van Volkstuinders - bestaat de wens om meer vooruit 
te kijken om de kosten voor het groot onderhoud langer 
van tevoren in beeld te hebben. Een instrument daartoe is 
een meerjarig onderhoudsplan. 
De inventarisatie van aanwezige opstallen, materialen, 
gereedschappen, overige goederen en terugkerende 
werkzaamheden staat op de rails. De volgende stap is om te 
plannen en te begroten in een meerjarenperspectief.  

Dit najaar organiseert de bond daarvoor een workshop. 
Het idee is om een specialist in te huren om samen met 
de tuinparken een plan te maken en zo te weten wat we 
de aankomende 10 jaar nodig hebben aan de opbouw en 
besteding van de reserves en voorzieningen. 

Dit hangt wat betreft het huidige bestuur samen met 
het maken van een plan hoe we onze spaargelden willen 
gaan besteden. We houden ons daarbij natuurlijk aan het 
verplichte bedrag voor de continuïteitsreserve. Dit staat vast 
en is voor Wijkergouw een bedrag van minimaal 58.000 
euro. We zijn van mening dat geld op de bank een meer 
gerichte bestemming mag hebben. Het bestuur zal 
in 2020 een voorstel aan de leden voorleggen. 

Welke beslissingen zijn er te nemen? 
•	 De goedkeuring van de begroting voor 2020.
•	 De goedkeuring om 3.800 euro te besteden aan de 

aanschaf van meubilair voor het terras uit de reserve 
voor inventaris. 

Tot slot
We zijn dringend op zoek naar nieuwe kascommissieleden. 
Er treden komend jaar twee leden af. Zie daarvoor ook de 
oproep van de huidige kascommissies in dit Wijkergouwtje. 

Gegevens jaarnota 2020 2019
Verzekeringspremie tuinhuis (variabel) jr € 80,00 € 80,00
Contributie Bond van Volkstuinders jr € 86,50 € 85,00
Grondhuur tuin m2 € 0,48 € 0,47
Grondhuur algemeen jr € 75,30 € 75,00
Verzekeringspremie algemeen jr € 31,00 € 43,00
Onroerende zaakbelasting jr € 5,31 € 5,31
Kosten vuilafvoer jr € 17,70 € 16,60
Verenigingsbijdrage jr € 96,50 € 96,50
Watergeld algemeen jr € 35,40 € 35,40
Administratiekosten (bij geen incasso) jr € 1,50 € 1,50

Kom erbij
Tekst: Sylvia van Dongen

De kascommissie is dringend op zoek naar nieuwe leden, 
want begin 2020 treden 2 kascommissieleden af.

Vindt u het leuk om wat meer te weten over het financiële 
reilen en zeilen op ons tuinpark, meldt u dan aan.
Geen kennis over dit soort dingen? Geeft niets.
We werken aan de hand van een vast schema wat betreft 
de controle- werkzaamheden en werken u graag in.

Wilt u u aanmelden of eerst meer weten?
Neem contact op met Sylvia van Dongen (tuin 193),
Telefoon 06 236 641 63
Email sylviavandongen@elementen.org
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Joël kan de boom in
Tekst: Thea Adriaansen 
Foto: Bewust Boomverzorging

Enkele jaren geleden deed Ellen Burgwal een ‘vergelijkend 
warenonderzoek’ omdat er een flink aantal bomen op 
Wijkergouw gekapt moest worden. Als beste kwam Bewust 
Boomverzorging uit de bus, een kleinschalig bedrijf dat 
werkt op ecologische basis en een goed persoonlijk contact 
erg belangrijk vindt. 

Sindsdien is Roël Joles met zijn team regelmatig op ons 
tuinpark te vinden. Ook na de storm in januari 2018 heeft 
hij een aantal tuinders snel uit de brand kunnen helpen en 
daarmee (meer) schade aan huisjes kunnen voorkomen.
Al woont hij inmiddels een stuk verder verwijderd van 
Wijkergouw, hij heeft de laatste jaren een band opgebouwd 
met meerdere tuinders en voelt zich met ons park verbonden.

Uit ervaring weet ik nu: Roël denkt mee en geeft goed 
advies. Hij heeft oog voor wat vogels nodig hebben. Omdat 
ik veel goeds over hem hoorde rond zoemen, heb ik hem 
ingeschakeld om orde in mijn wildernis te scheppen.

Mijn verwaarloosde berkenbos herschiep hij in een 
vriendelijk ogend Vogelbos. Twee buren blij gemaakt: de 
een heeft geen zwiepende takken meer tegen het huisje, bij 
de ander liggen de zonnepanelen weer in het zonnetje.

Mijn huizenhoge sierprunussen heeft hij opgekroond, 
waardoor de zon ook weer op de bodem in mijn eigen tuin 
komt en ik hopelijk weer wat meer zonaanbidders kan 
aanplanten.

Bewust Boomverzorging in actie tijdens de kap van een zieke iep op 
Wijkergouw.

Nieuw aed apparaat bij mededelingenbord 
bos
Zoals in de voorjaars-ALV is afgesproken is er nu ook een 
AED apparaat aangeschaft voor complex 1 en 2. Hij hangt 
achterop het mededelingenbord voor het bos, bij de grote 
parkeerplaats. Het is belangrijk dat veel mensen weten hoe 
dit apparaat te gebruiken, daarom de oproep voor een AED 
cursus aan alle tuinders. Mail naar tuinparkwijkergouw@
gmail.com of u een cursus wilt volgen, dan inventariseren 
we dit en hopen via de Bond in de boerderij een cursus te 
organiseren. Als er een tuinder is die zo’n cursus kan geven, 
mail ons dan ook. Graag!

Onderhoud pad
Iedere tuinder is verantwoordelijk om het stuk pad voor en 
naast (hoektuinen) haar/zijn tuin het hele seizoen vrij van 
onkruid te houden. Nieuwe tuinders (en sommige oudere) 

Van het bestuur lijken het pad alleen schoon te maken voor de schouwdatum 
van de tuincommissie. Dat zorgt voor onnodige ergernis, 
u bent niet alleen, samen onderhouden we Wijkergouw. 
De buitensingels zijn daarentegen wel groen ( vergrast) en 
moeten ook onderhouden worden. Dus o.a. gemaaid.

Welkom nieuwe tuinders 
Op tuin 69 verwelkomen we Fons Popma. Wij wensen hem 
een fijne tijd op Wijkergouw.

Hij heeft in totaal zes bomen aangepakt. Het team werkt zó 
netjes dat ik alleen aan het ontbreken van takken aan de 
bomen kon zien dat er in de tuin gewerkt is.

Meer over Roël Joles en zijn team leest u op de website 
www.bewustboomverzorging.nl. U kunt Roël ook bellen 
als u een tuinklus hebt die u zelf niet kunt klaren. 
Tel 06 40 79 83 78  

Volledig onverwacht is overleden op donderdag 
10 oktober 2019 Cor Engelander.
Cor was een tuinder die in het seizoen altijd actief 
aanwezig was. Hij had de tuin sinds 1994.
We waarderen zijn betrokkenheid en inzet voor het 
hakselteam en zijn bijdrage als bestuurslid.

We wensen zijn familieleden en vrienden op de tuin 
heel veel sterkte.
Het bestuur van Wijkergouw
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‘Bodem’ in de boerderij.
Tekst: Annemieke Timmerman 
Foto: Kyra en Bert Cramer, tuin 190 

In vervolg op de tentoonstelling van 2018-2019 ‘natuurlijk 
tuinieren’ staat de informatiehoek in de boerderij in 
2019-2020 in het teken van de bodem: kwaliteit van 
grond, bodemdiertjes, composteren en praktisch grond 
verbeteren. Zonder goede, schone grond slecht groeiende 
planten, weinig oogst, ziektes en vervuild water. Het is heel 
belangrijk om de grond op uw tuin zelfredzaam te krijgen. 
De bodem is niet voor niets de basis van de tuin! 

Met de volgende digitale vertrekpunten kunt u van de 
winter flink studeren op de grond onder uw voeten: 
www.vlaco.be
www.bodemacademie.nl 
www.permacultuur.nu  

Tuintaxaties.
Van de Taxatiecommissie

Op 30 augustus jl. liep Bert Kuit van de Bond voor 
Volkstuinders op eigen verzoek met ons mee om een tuin te 
taxeren. De Bond probeert een nieuwe manier van taxeren 
te ontwikkelen. De gedachte is om tuinen met meerwaarde 
voor de natuur, zoals een composthoop, een regenton, vijver 
of drinkplek voor dieren, rommelhoekjes, stapelmuurtjes en 
takkenwallen enz. extra te belonen om op deze manier het 
natuurlijk tuinieren te bevorderen. 

Bomen, struiken en planten worden op Wijkergouw getaxeerd 
aan de hand van een prijslijst, die 2 – 3 jaarlijks wordt 
bijgesteld. De serieuze manier waarop bij ons wordt getaxeerd 
kreeg complimenten, maar wordt niet op elk park gehanteerd 
door gebrek aan kennis. Mede hierdoor wordt door de Bond 
gezocht naar een eenvoudiger manier van taxeren. 

Bert Kuit doet op meerdere parken mee aan een proef-taxatie 
en wil in een later stadium met alle parken overleggen om een 
goede taxatievorm te ontwikkelen die voor alle tuinparken 
werkbaar is.
We houden u hiervan op de hoogte.

Alien Moon
Tekst: Gwen de Ruijter
Foto: Ellen Burgwal

Ook dit jaar gingen de voetjes weer van de dansvloer 
bij de band Alien Moon. Jong en oud in leeftijd en 
in jaren op de tuin waren vertegenwoordigd. Erg 
leuk om elkaar als tuinders eens op deze manier te 
ontmoeten.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers
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Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
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In de herfst regent het bijna de hele dag door! Dan moet je 
natuurlijk wel wat te doen hebben, dus daarom laten wij je 
zien hoe je je eigen stickers kunt maken! 

Wat heb je nodig:
•	 Bakpapier
•	 Een schaar
•	 Doorzichtige tape
•	 Een leuk ontwerp

Stap 1: plak een stuk tape op het bakpapier, zorg dat je 
ontwerp erop past
Stap 2: leg je ontwerp op de tape
Stap 3: beplak daarna het hele ontwerp met tape  
Stap 4: knip het ontwerp uit maar laat wel een randje om je 
ontwerp

Nu kun je het bakpapier eraf pellen en de sticker ergens 
opplakken!

Herfstmoppen

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan 
de seizoenen van het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn 
vinger op. “Zeg het maar Jantje!” “Herfst, winter…”, 
begint Jantje, maar verder blijft het stil. “Waar blijven 
de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf. “Ja, dat vraag 
ik mij dus ook al af!”

Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de ene: 
“Bah, het gaat regenen.” Zegt de andere: “Niet zeuren, 
daar word je hard van!”.

Twee goudvissen zwemmen in een kom. Buiten regent 
het.
Zegt die ene goudvis tegen de andere goudvis: “Het 
regent buiten, maar wij zitten lekker droog!”

Puzzel, van Kids.flevoland.to
Trek lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 enzovoort. Als hij 
getekend is kun je hem inkleuren. Daarna kan je er een 
sticker van maken.

Raadsel

Wat gaat er omhoog als er regen naar beneden valt?

Een paraplu
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Tuindagboek
Tekst en foto’s: Ewoud Hoogendijk, tuin 224

In de Van Dale, het groot woordenboek der 
Nederlandse taal lees ik dat een beschoeiing ‘een 
loodrechte wand van hout of steen is, bestemd 
om grond te keren’. Wikipedia vermeldt het 
volgende: ‘Een beschoeiing is een constructie 
die een oever of waterkant beschermt tegen 
afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de 
stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen’.

Mijn land kalft af
En zo keek ik al een paar jaar tegen mijn beschoeiing aan. 
Voldoet deze nog wel? Wanneer ik ging baggeren, trok ik 
wel de prut uit de kant, maar zag ik mijn oever wegzakken. 
Kortom, er zat aan de onderkant, ver uit het zich, onder 
water, iets niet helemaal lekker. Op zeker drie plekken. 
Navraag bij deze en gene levert op dat je hout kunt halen 
bij de Bouwcommissie, maar zelf aan de bak moet. Het hout 
heb ik nooit gevonden en na een paar jaar rondkijken, kon 
ik niet langer wachten. Mijn land kalft af. Mijn tuinpartner 
Maria had een berg eiken planken. Lijkt mij een goede start. 
Nog wat hardhout gekocht en aan de slag. Maar hoe doe je 
zoiets?

dag al een flink aantal meters gemaakt, maar ik was niet 
tevreden. De planken kwamen steeds schever te staan. De 
volgende dag weer enkele planken verwijderd en opnieuw 
de waterkant in. Nu met strakkere begeleiding onder water 
zodat mes in groef bleef zitten. Toen ik na ruim twee weken 
van vakantie terugkwam stonden inmiddels alle planken 
weer schots en scheef.

Schots en scheef
Enig onderzoek levert op dat er al verschillende 
beschoeiings-restanten in de sloot zitten. En op verschillende 
plekken flink wat puin, stenen, tegels, oude stukken hout. 
Om lange planken onder water tot op de bodem te leggen –
en dan ook nog waterpas- lijkt mij een ondoenlijke klus. Dus 
rest mij om de planken rechtop te zetten. Dan kan ik per 
plank bekijken hoe ver hij het water in gaat en eventuele 
obstakels verwijderen of omzeilen. En zo begon ik aan de 
kant van de duiker. Dat is mijn ijkpunt in hoogte. Met enkele 
vrienden die van klussen houden hebben we de eerste 

Een tuin erbij
Logisch, water doet iets met hout. Rechtzetten gaat niet 
makkelijk bij een plank die ruim een meter in de prut staat. 
We zetten de bovenlatten er aan vast en trokken daarmee 
de boel nog redelijk recht. En voor het vervolg gebruiken 
we die bovenlatten als leidraad. Plankje voor plankje zakt 
de grond in en langzaamaan ontstaat er een beschoeiing die 
aan de onderkant dicht zit. Het is nog opletten op kikkers 
en andere diertjes die ineens klem komen te zitten tussen 
beschoeiing en land. Aan de oeverkant nog wat worteldoek 
vastgezet en toen kon de aarde er tegenaan. Twee karren 
vol. In plaats van een talud wat in het water eindigt, hebben 
we er een tuin bij! De beschoeiing loopt niet zo recht als ik 
had gewild, maar dat heeft met de oude beschoeiingsresten 
onder water te maken. Die hebben we ook als steun 
gebruikt. De nieuwe staat tussen twee oude in. Met alle 
werking van hout en water is het te hopen dat hij voorlopig 
blijft zitten. 10 jaar? 20 jaar? Ik ga het meemaken!  
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In het Zonnetje 
Tekst en foto: Joke van Pel

In deze rubriek zetten we elke keer één van de commissies, 
projecten en/of vrijwilligers van Wijkergouw in het 
Zonnetje. Dit keer:

Nico Duyvesteijn

Dit zonnetje, of eigenlijk deze zon, gaat het 
tuinpark binnenkort verlaten. Het huisje werd op 
5 oktober verkocht. Huisje op een hoek, met een 
kleine waranda en een pergola met rijpe blauwe 
druiven waar een duif zich aan tegoed doet. “Ja, 
daar zijn die druiven ook eigenlijk voor”.

En dat typeert Nico: “Je bent er niet alleen maar voor 
jezelf”. Dit is nog maar een deeltje van zijn bijzondere 
levensinstelling. Ik laat u daar graag mee kennismaken.

Nog jaren zo doorgaan
“Je zit hier prachtig, vrij op een hoek, huisje helemaal 
opgeknapt, waarom ga je weg?”

“Eigenlijk zou ik hier helemaal niet weg hoeven, ik heb het 
vreselijk naar mijn zin, er zijn hier alleen maar fijne mensen 
en ik zou nog jaren zo door kunnen gaan. En dat is nou 
net wat ik wil doorbreken, alleen door iets op te geven kan 
er ruimte ontstaan voor iets nieuws. Wat dat nieuwe gaat 
worden weet ik nog niet, dat laat ik open. Uit ervaring weet 
ik dat er zich altijd iets gaat voordoen waar ik dan ja tegen 
zeg zonder te weten hoe dat uit gaat pakken. Daarom breek 
ik het nu ook weer open.”

Zestien jaar geleden kocht hij huisje 136, type bouwval 
omringd door een soort oerwoud. Overal trof hij stapels 
verzameld bouwmateriaal aan. Veel daarvan heeft hij 
gebruikt om het huis geheel te restaureren. Dit alles 
onder het motto beter goed dan half werk; “anders is je 
inspanning ook zo tevergeefs”. En zo zet Nico zich in waar 
op het complex maar iets gedaan moet worden.

Als lid van de tuincommissie coördineerde Nico samen met 
o.a. Sien (van Oeveren) de werkbeurten. En hij geeft meteen 
een pluim aan alle vrouwen die vóór hem de kastanjes uit 
het vuur hebben gehaald om de participatie van vrouwen 
‘normaal’ te laten zijn. Toch kwam het tot een clash binnen 
de commissie, velen stapten op, ook Nico. Later, nadat de 
commissie alleen nog maar uit vrouwen bestond, werd hij 
gevraagd opnieuw deel te nemen. 

Egypte
Ik vraag naar zijn achtergrond. En dan begint Nico te 
vertellen. Nico is van oorsprong beeldend kunstenaar 
(beeldhouwen). Tijdens een excursie naar Egypte, met 
medestudenten van de academie (de Koninklijke in Den 
Haag) fascineerde het land hem zodanig dat hij zich al 
na het eerste ontbijt losmaakte van de groep en hij op 
eigen houtje op onderzoek ging. “Heerlijk, ik raakte 
volkomen los van al het vertrouwde”. Na drie weken 
keerde hij weer terug naar de groep en naar Nederland 
en “stierf meteen van de heimwee”. Weer terug in Egypte 
is hij de kunstacademie van Cairo ingewandeld en heeft 
lessen genomen. Een gildesysteem, met een meester/
leerling-verhouding. De docenten werkten aan grote 
tentoonstellingen en de studenten waren het werkvolk. Hij 
leerde er dat je het westerse standpunt omtrent kwaliteit 
van kunst niet één op één op de hele wereld kan plakken. 
De Egyptisch islamitische maatschappij is gebaseerd op 
wederzijdse zorg. Als individu ben je ondergeschikt aan 
de groep. Je maakt dan ook kunst die de groep ten goede 
komt, op individuele expressie zit men niet te wachten. Nico 
maakte dan ook in hun ogen hele gekke dingen maar daar 
was wél publiek voor. Hij viel op en werd gevraagd om een 
grote tentoonstelling te maken die vervolgens een schok 
teweegbracht. De beelden werden als erotisch ervaren. Er 
volgde een kritisch debat in de pers. Nico verwachtte het 
land te worden uitgezet maar kreeg een verrassende vraag: 
“Wil je docent aan onze academie worden?” Dat heeft hij 
zes jaar met ‘ontiegelijk’ veel plezier gedaan. Zijn doel: het 
openen van de creatieve geest. Dan stort de Egyptische 
economie in en alle buitenlanders die werk verrichtten dat 
ook door een Egyptenaar gedaan kon worden moesten 
vertrekken. Dat betekende geen inkomen, geen legaal 
verblijf. 

Jemen
Hij gidste wat, reisde rond en werd getroffen door de 
schoonheid van Jemen. Na een kort verblijf terug in 
Nederland vertrok hij met een kleine erfenis op zak naar 
Jemen. Een nieuw avontuur. Om het kort te maken: na 
een toevallige ontmoeting met een Egyptenaar die terug 
moet naar Cairo, neemt hij de inventaris van diens hotel 
over. Samen met een Jemeniet huurt hij een oud paleis van 
een Sultan voor honderd dollar per maand, ze knappen 
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de hele boel op en binnen twee jaar staat het hotel 
bovenaan het lijstje van Lonely Planet. Bijzonder is dat ze 
jonge ongeschoolde mensen aannemen die tegen kost 
en inwoning in het hotel werken en in de gelegenheid 
worden gesteld een goede opleiding te volgen. Dit 
‘onderwijsproject’ trekt de aandacht van een mevrouw uit 
Kampen die zonder daar bekendheid aan te willen geven 
25.000 gulden overmaakt.

Het project is geslaagd, in 2001 verkoopt Nico het hotel aan 
de Jemeniet, die intussen de manager was geworden, en 
keert op 31 augustus terug naar Nederland. 11 Dagen later 
boren zich twee vliegtuigen in de Twin Towers en omdat 
daar Jemenieten bij waren betrokken raakt het land uit de 
gratie bij toeristen. De manager slaat op de vlucht, het hotel 
wordt geplunderd en ze zijn beiden alles kwijt.

Schrijven, beheren en een galerie
Nico schrijft Nagalm, een roman over zijn relatie met Henk 
die lijdt aan Aids en sterft met behulp van euthanasie. Het 
boek is een sleeper (in tegenstelling tot een bestseller) , 
maar verkoopt goed, het wordt enkele malen herdrukt. Nico 
heeft nog een tweede boek geschreven maar dat werd door 
de uitgever te experimenteel bevonden. 

Om aan de kost te komen werkt Nico als beheerder van een 
groot aantal panden die in bezit zijn van een particuliere 
stichting. Huizen in hofjes die veel onderhoud behoeven. Hij 
woont zelf ook in één van de panden, een groot 17de eeuws 
huis aan de Prinsengracht.

Hij vertelt hoe hij de binding met de Arabische wereld kwijt 
is, en nadenkt over de vraag hoe hij zijn passie weer in de 
kunst kwijt kan. Een en een is twee, een grote ruimte in 
het hartje van Amsterdam, waar kun je beter een galerie 
beginnen dan daar? En zo introduceert hij Arabische 
kunstenaars, veelal gevlucht naar Nederland, in zijn galerie 
‘Fibeiti’, wat betekent ‘bij mij thuis’. Het loopt als een trein. 
En als alles op rolletjes loopt dan komt weer het moment 
dat Nico zichzelf afvraagt, blijf ik dit de rest van mijn leven 
doen? “Van binnen sta ik op een droogje, ik kan hier net 
zo goed Mercedessen gaan verkopen. Zijn er nog andere 
talenten die ik kan verzilveren?”

Geven en delen
Door de jaren ontwikkelt Nico een levenshouding die 
gebaseerd is op vertrouwen, openheid, ruimte creëren, 
geven en delen. “Als je jezelf er voor openstelt dan kom 
je de leukste mensen tegen, helemaal als je je verdiept in 
hun verhaal. Het mopperen van iemand is ook maar zijn 
grammatica, ook maar een manier. Zo ook op de tuin. 

Mijn motto in de tuincommissie is dat een werkbeurt niet 
alleen een plicht is maar ook een leuke ochtend moet zijn”. 
Nico besluit ons gesprek met een paar markante uitspraken:
•	 Alle vrouwen die hier hun nek hebben uitgestoken 

verdienen een groot compliment
•	 Er loopt op de tuin onwijs veel potentieel rond. Neem 

nou zo’n lunchcommissie, wat een gouden greep
•	 Met een goede inzet komt alles goed
•	 Besturen doe je niet voor jezelf, het is altijd voor een 

groter geheel

Nico gaat weg maar niet voordat hij ons nog een 
afscheidscadeautje geeft: het schilderen van de winkel.

Het ga je goed!  
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: diverse websites

De SAM energierolhouder is uniek. Gemaakt van 100% 
gerecyclede drankverpakkingen, met een prachtige 
natuurlijke uitstraling en een lange levensduur. De 
bijpassende energierollen zijn speciaal voor deze houder 
ontwikkeld en zitten boordevol energierijk voer. Te koop op 
https://www.vogelbeschermingshop.nl 

September en oktober zijn dé maanden om bloembollen te 
planten. Kies zo veel mogelijk voor biologische aanplant. 
Koop deze b.v. bij www.naturalbulbs.nl, www.sterkebollen.
nl, www.huibertsbloembollen.nl, www.ecobulbs.nl, www.
lubbelisse.nl, of www.nijssentuin.nl (die onder het kopje 
bloembollen en milieu een toelichting geeft op ‘Bollen die 
blij maken’).

Volkskrant-redacteur Loethe Olthuis heeft van een 
grasvlakte achter haar huis een bloeiende natuurtuin 
gemaakt. Met haar 10-stappenplan legt ze uit hoe je dat 
doet, ook in een kleine tuin. Haar hele verhaal leest u op 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/in-tien-stappen-
een-bloeiende-natuurtuin

Vogelbescherming Nederland heeft een nieuwe, vogelrijke, 
fietsroute uitgezet langs de IJsselmeerkust in Waterland. 
Hier wordt samen met andere natuurorganisaties gewerkt 
aan een natuurlijker IJsselmeergebied, o.a. door aflopende 
oevers te maken en het waterpeil aan te passen. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat vogels meer leefruimte krijgen en 
meer voedsel kunnen vinden. Meer informatie over de 

routes en hoe die te downloaden vindt u op https://www.
vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nieuw-vogelrijke-
fietsroutes

www.bomenbieb.nl is een database voor iedereen, van 
boomexpert tot natuurliefhebber. U vindt er uitgebreide 
informatie over boomsoorten, boomziekten en bijzondere 
exemplaren in Nederland. 

Botanisch handboek medicinale planten, geschreven door 
experts van de Kew Royal Botanic Gardens, gaat over de 
toepassing van de medicinale werking van planten. Deze 
kennis is al vijfduizend jaar oud. Het handboek beschrijft 
277 geneeskrachtige planten en geeft 24 recepten van 
bekende planten, zoals rozen, smeerwortel, weegbree, 
paardenbloem, goudsbloem enz. ISBN 9789050116633, 
KNNV Uitgeverij.                         

Eindejaars Plantenjacht, woensdag 25 december 2019 15:00 
uur tot vrijdag 3 januari 2020 15:30 uur.Voor het vijfde jaar 
op rij wordt Nederland afgestruind op bloeiende planten. 
Hoeveel winterbloeiers vindt u in een wandeling van een 
uur?  Meer informatie op https://www.floron.nl/plantenjacht 

Natuurlijk zijn er weer de nieuwe kalenders, agenda’s enz. 
te koop bij www.vogelbeschermingshop.nl 

Bij de Dierenbescherming, www.dierenbeschermingshop.
nl/?search=metal zijn leuke metalen diersilhouetten te koop 
om je tuin mee op te sieren, een soort ‘kapstokjes’ waar 
je b.v. vogelvoer aan kan hangen. Er is keuze 
tussen een vlinder, een eekhoorn en 
diverse vogels. Met de aankoop 
steunt u het goede werk van de 
Dierenbescherming.

Zaaien voor vlinders
Het najaar is een goed moment 
om bloemen te zaaien, om 
volgend jaar van te genieten. Onmisbaar voor vlinders en 
bijen. Wat u wel en wat u juist niet moet doen is te lezen 
op https://www.vlinderstichting.nl/help-mee/kom-in-actie/
bloemenweide-aanleggen, met veel tips over aanleg en 
onderhoud.    
                                   
En kijk ook even op onze eigen website, www.wijkergouw.
nl. Ook dit Wijkergouwtje staat er weer gekleurd op. 
Bovendien vindt u onder de knop ‘agenda’ meer nieuws en 
wetenswaardigheden.  
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De Buitenwereld
In deze rubriek behandelt Klaas Breunissen elke keer een onderwerp of 
gebeurtenis waarvan de uitwerking ook afstraalt op ons tuinpark.

Foto: Klaas Breunissen

Het Grote Groenonderzoek

Veel Amsterdammers zouden graag een volkstuin willen. Dat 
blijkt uit het Grote Groenonderzoek. De gemeente gebruikt 
deze onderzoeksgegevens voor de Groenvisie die zij aan het 
opstellen is.

volkstuinparken niet mogen 
verdwijnen. ‘Volkstuinen zelf zijn zeker 
nog wel van deze tijd.’

Nieuwe volkstuinparken
Opmerkelijk is een andere uitkomst 
van het onderzoek. Een kwart van de 
Amsterdammers (van 16 jaar en ouder) 
zou wel een volkstuin willen hebben. 
Dat zijn er vijf keer zo veel als er nu 
een volkstuin hebben.

Dat betekent dat er veel nieuwe 
volkstuinen en nieuwe volkstuinparken 
bij moeten komen, want de huidige 39 
tuinparken zitten vol en hebben lange 
wachtlijsten. Ik ben benieuwd hoe de 
gemeente die bewonerswens gaat 
verwerken in haar Groenvisie die dit 
najaar verschijnt.  

Medegebruikers zijn van harte welkom, mits 
zij hun hond aan de lijn houden

Iedere vijf jaar onderzoekt de 
gemeente hoe Amsterdammers het 
groen in en om de stad gebruiken en in 
hoeverre zij dat waarderen. Eind vorig 
jaar heeft zij weer zo’n onderzoek 
gehouden en deze zomer verscheen 
daarover het rapport.

Tevreden
Amsterdammers zijn best tevreden 
over het groen in de stad. Zij gaven de 
parken gemiddeld een rapportcijfer 7,2 
en de recreatiegebieden buiten de stad 
zelfs een 7,6.

Naast de parken (zoals het 
Noorderpark en het Flevopark) en 
recreatiegebieden (zoals het Twiske 
en Spaarnwoude) is er nog veel meer 
groen in de stad. We hebben groen 
in de woonomgeving, plantsoenen, 
volkstuinen, sportparken en 
begraafplaatsen.

Al dat groen wordt gebruikt om te 
wandelen, te rusten (chillen) of te 
genieten van flora en fauna, maar ook 
om te lezen, te fotograferen en een 
feestje te vieren.

Woonomgevingsgroen
Opmerkelijk is dat de laatste vijf jaar 
het bezoek aan de recreatiegebieden 
buiten de stad is afgenomen. De 
mensen maken juist graag gebruik 
van groen in hun woonomgeving. 
Dat komt omdat Amsterdammers het 
gemiddeld steeds drukker hebben en 
dus minder tijd hebben om helemaal 
naar een recreatiegebied te gaan. 

Woonomgevingsgroen wordt steeds 
belangrijker.

Het onderzoeksrapport heeft het 
in dit verband over ‘de krimpende 
tijd-ruimtebudgetten van stedelijke 
huishoudens’ en legt uit: ‘Zo heeft een 
gezin met twee jonge kinderen vier 
agenda’s op elkaar af te stemmen. 
Dat gezin zoekt dan óf naar plekken 
in de onmiddellijke nabijheid óf 
verlaat de stad een weekend voor 
een “echt“ event of groenbeleving op 
grotere afstand (als de pianoles, de 
voetbalwedstrijd en het slaapfeestje 
het tenminste toelaten).’ 

Gebruik volkstuinparken
Volkstuinparken horen bij het groen 
in de woonomgeving van mensen. De 
behoefte van bewoners aan groen 
drukt dus ook op de volkstuinparken. 
Twee op de tien Amsterdammers 
komen nu al wel eens op een volkstuin. 
Dat zullen er meer worden.

Het onderzoeksrapport schrijft 
onomwonden en glashelder dat dat 
gevolgen heeft voor het gebruik van de 
tuinparken. Ik citeer: ‘Monofunctionele 
groengebieden binnen de bebouwde 
kom zijn niet meer van deze tijd. Met 
name volkstuinen moeten meervoudig 
gebruik mogelijk maken en zich open 
stellen naar de stedelijke dynamiek 
van de omgeving waarin deze tuinen 
liggen.’ 

Het rapport formuleert daarbij 
tevens de randvoorwaarde dat 
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Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en 
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:

• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk

Alleen of in samenwerkingsverband

AdVeLo

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Tel: 020 6793948 / 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie

Logistiek

Wat maakt Easy Living
zo uniek?
• Permanente expositie van meer dan 80 slaap-
   banken en 8 bedkastenprogramma’s in het
   betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
   maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en lits-
   jumeaux).
• Alle bedsystemen.
• Modern en klassiek.
• Korte levertijden.
• Uitmuntende service en garantiebepalingen
   (CBW).
• Scherpe prijsstelling
• Projectafdeling.
• Dealer van alle Europese topmerken.
Gratis bezorging door
het hele land, inclusief
campings en 
tuincomplexen.

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

SHOWROOM
Middenweg 109-113A,
1098 AH Amsterdam.
Tel. (020) 663 11 61

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in 
het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8 
bedkastenprogramma’s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal 
ingerichte STUDIO.
Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De hori

-

zontaal of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten. 
In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met 
een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig 
bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-, 
leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal 
functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar 
ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio 
van Easy Living is meer dan de
moeite waard. De adviseurs
nemen ruim de tijd om de
consument in deze complexe
materie wegwijs te maken.
Easy Living bezorgt
en monteert
gratis!
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De Mobiele 
Slijpservice

Gespecialiseerd in het slijpen van alle soorten 
tuingereedschap o.a. snoeischaren, takkenscharen 
grasmaaimachines. Ook voor een gereviseerde 
tweedehands grasmaaier kunt u bij ons terecht.

Tevens zijn wij het adres voor alle soorten scharen, 
messen en kartelmessen. o.a. Kempen en Begeer,  
Gero en Sola.  
Wij maken uw zilveren bestek weer als nieuw.

Ook als vanouds het adres voor het opnieuw matten 
van biezen en rieten stoelen. Het opnieuw vullen 
van kussens en stoelen en herstofferen van allerlei 
stoelen behoort tot onze specialiteiten.

De Mobiele Slijpservice
Akropolishof 2, Purmerend
Treffen wij u niet thuis?
Bel gerust 0616328179

Bestuur
Voorzitter: Andrea van Pol
2e voorzitter: Diny Teekman
Penningmeester: Nelleke Bosland
Secretaris: Annemieke Timmerman
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Marion Cornelissen
Algemeen bestuurslid: Vacant

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin

Bouwcommissie: Charl Noordermeer, Rob de Bruin, 
Thom Perquin, Bram Eken, Marcel de Bruijn

Barcommissie: Geertje van den Berg, Renée Dekker, 
Janny Hofman, Ina Koudstaal, Tamara La Lau, 
Marian Rozendaal (coörd), Carien Ruijter, Leonie 
Schimmelpennink, Iris Schouten, Remko Schouten, Tineke 
van Willigenburg, Annemiek Daems, Carine Burger, 
Frederieke Schouten, Letitia Oppenhuizen en Martijn 
Heida 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie), 
Robert Oomen (vormgeving)

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191

Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine 
Schouten, Karin Goertz, Silvia van Dongen 

Tuincommissie: Gwen de Ruijter; Ellen Burgwal, Cobie 
van Gent; Thea Adriaansen; Nico Duyvesteijn;
coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

Waterleidingcommissie: Willem Vringer,  
Ben Suurendonk, Theo van Kersbergen, Charl Noordermeer.

Materiaalbeheer: Willem Vringer

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson 
(coördinatie); Claire Taylor; Ria Akkerman; Judith Wiering; 
Greet Rietveldt; Kitty Horstink; M. Foster

Lunchcommissie: Alda Alispahic, Anita Scheltema, 
Chikako Watanabe, Daphne van Kempen, Diana Tromp, 
Frank Hoekstra, Frederieke Schouten, Guus Markmann, 
Herman & Thea van Kempen, Jan Verdonk, José 
Haverkamp, Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers 
en Nieko Nierop.

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur 
of downloaden via https://wijkergouw.nl/archief/

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten geopend op zaterdag van 10.30 
uur tot 12.00 uur. 

Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per 
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen. 

Hakselen: 5,00 euro per kar, 1,00 euro per kruiwagen. 
Als u wilt laten hakselen: op ‘t Terreintje bespreken en 
betalen en laten hakselen in het bos 

Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar. 
2,75 euro per kruiwagen 
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen 

Oud ijzer: uitsluitend persoonlijk aanbieden op 
’t Terreintje tijdens de openingstijden op zaterdag. 

Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen 
te koop. Prijs per fles 22,00 euro, af te rekenen in 
‘t Winkeltje. Gelieve contant te betalen.
 

Alle prijzen onder voorbehoud.

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten



ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of 0900-8844 (geen spoed)

Adresvermelding voor hulpdiensten (112)
Verwijs naar de website met plattegrond:  
https://wijkergouw.nl/wat_en_waar/#WW_Plattegrond.  
Drie entrees voor hulpdiensten zijn bij de parkeerterreinen 
(nrs. 6 op de kaart). Hek is open, of hulpvrager roept iemand 
op om het hek open te doen. 

Tuinen 1 t/m 132 (complex 1 en 2) zijn bereikbaar via de 
Zuiderzeeweg vlakbij rotonde IJdoornlaan en de Poort van 
Noord. Met routeplanner aankoersen op de achterzijde 
van Zuiderzeepark 1, 1024 ME Amsterdam. Deze tuinen 
zijn eveneens te bereiken via het hek schuin tegenover de 
boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam. 

Tuinen 136 t/m 229 (complex 3) zijn uitsluitend bereikbaar 
via de boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam. 
Dit is ook de plek waar het AED-apparaat hangt, aan de 
achterzijde van de boerderij. 

Whatsapp-groep Noodgevallen Wijkergouw 
Let op! De Whatsapp-groep Noodgevallen mag alleen 
gebruikt worden als er geen anderen in de buurt zijn om 
te helpen bij acute noodgevallen als brand, medische 
noodzaak of aanhouden inbreker. Bel indien mogelijk zelf 
ook zo snel mogelijk 112. 
Hoe meer mensen meedoen, des te beter het 
functioneert. Meld u aan om mee te doen.
•	 Coördinator van de groepsapp voor complex 1 en 2, (tuin 

1 t/m 92 en tuin 93 t/m  132) is Leticia Oppenhuizen, tuin 
26, telefoon 06-14640600. 

•	 Coördinator van de groepsapp voor complex 3, (tuin 136 
t/m 229) is Ellen Burgwal, tuin 148, telefoon 06-44028404. 

AED-apparaat
Aan de achterzijde van de Boerderij hangt een 
AED-apparaat. Bij het apparaat bevindt zich een 
gebruiksaanwijzing.

Huisartsen Duyn & Simons 
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231 

Dierenartsen Dierenkliniek Amsterdam Noord 
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 020-6364681 

Boerderij 
In het seizoen geopend op zaterdag van 12.30 uur 
tot 13.30 uur (lunch). Klaverjassen elke vrijdagavond, 
aanvang 19.30 uur.

Tuinbeurten 
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden 
via de online agenda http://www.supersaas.
nl/schedule/ werkbeurten_Wijkergouw (of via 
tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com ). Last Minute 
afmeldingen graag ook melden op zaterdag tussen 
08.30 uur en 09.00 uur: bellen naar Samen Sterk  
020-4904567 

‘t Bos
In het seizoen elke zaterdagochtend van 09.00 uur 
tot 12.30 uur is het bos geopend en elke woensdag 
van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt daar uw tuinafval 
afleveren om tot compost te laten verwerken en 
takken om te laten hakselen. Aarde (compost van eigen 
makelij): zelf halen, gratis, zolang de voorraad strekt. 

‘t Vuilnishok
De vuilcontainerplaats is tijdens de werkbeurten 
geopend op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en 
elke woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Papier, lege 
flessen en plastic graag gescheiden inleveren in de 
containers op het Waterlandplein.

‘t Winkeltje
In het seizoen is op zaterdagmorgen de winkel open 
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Er is petroleum te koop 
voor 1,60 euro per liter. Gelieve contant te betalen.    

Openbaarheid tuinpark
Tuinpark Wijkergouw is in de regel geopend van 1 april 
tot 1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang. 
Dan is het tuinseizoen in volle gang en kunnen tuinders 
en bezoekers activiteiten ontplooien en bijwonen. 
Buiten het seizoen is het park beperkt open. Graag 
de hekken buiten de openingstijden op slot doen bij 
aankomst én vertrek.


