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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 medewerker: Klaas Breunissen. Tekst en foto’s: Thea
Adriaansen, tenzij anders aangegeven. Sluitingsdatum voor het
inleveren van kopij voor het volgende nummer is 2 april 2019.
Digitaal aan te leveren per e-mail naar wijkergouwtje@gmail.
com, of per post aan Redactie Wijkergouwtje, Wijkergouw 30,
1023 NX Amsterdam

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of
schuur die u liever uitbesteedt?
Bel, mail of kom langs bij huisje 179
op Wijkergouw.

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

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier
voor uw
tuinhuis

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen,
regelaars en accu’s. Inclusief montagematerialen.
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
installatiematerialen
hiervoor.

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

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.

DPS

D E P IT T E N S P E CIA L IS T

De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat 8 1053 HG Amsterdam
tel. 020 618 1095 fax 020 6122171 www.pittenspecialist.nl
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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 noodzakelijke installatiematerialen.
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Een nieuw tuinjaar is begonnen. En al is het nog niet overal
te zien, de natuur is hard aan het werk. Ik zie katjes aan
allerlei bomen hangen, de helleborus staat volop in bloei,
net als de heerlijk geurende Chimonanthus praecox (het
meloenboompje, in het Engels ook wel yellow wintersweet
genoemd) en het kan niet lang meer duren eer de
sneeuwklokjes hun bloemen laten zien.
Ook op de redactie werd hard gewerkt om het eerste nummer
van 2019 te maken en u weer een scala aan informatie en
onderwerpen te bieden.
Dit nummer staat een beetje in het teken van natuur, milieu
en biodiversiteit en wat wij, als Wijkergouw(ers) daaraan
kunnen bijdragen. U zult dit thema in veel van de artikelen
terugvinden.
Maar natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken, zoals
Natuurlijk Tuinieren, het Tuindagboek dit keer van Nanny
en Marcel, In het Zonnetje met Marga van Aalst en In het
Seizoen: Winter. Nieuw is de rubriek ‘De Buitenwereld’ van
Klaas Breunissen. Hierin behandelt hij telkens een onderwerp
of een gebeurtenis waarvan de uitwerking ook afstraalt op
ons tuinpark. Ook de rubriek ‘Alternatief’ van Annemieke
Timmerman is nieuw. Zij biedt in de komende nummers van
het Wijkergouwtje steeds een milieuvriendelijk alternatief
voor zaken die we als heel gewoon ervaren, maar voor het
milieu eigenlijk niet zo geweldig zijn.
Mocht u willen reageren op één van de artikelen of zelf iets in
willen brengen en/of vragen, mail naar Wijkergouwtje@gmail.
com of reageer per brief aan het bestuur. De sluitingsdatum
voor het voorjaarsnummer is 2 april a.s.
Ik wens iedereen een groen tuinjaar en veel leesplezier.
Thea Adriaansen
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Biodiversiteit gaat ons
allemaal aan
Foto’s: Pixabay

Wat is Biodiversiteit?
Biodiversiteit (of wel soortenrijkdom) is een samenstelling
van twee woorden. Bio betekent leven, diversiteit staat
voor verschillend, afwisseling. Biodiversiteit is de term die
we gebruiken voor alle leven op aarde en hangt nauw
samen met het klimaat. Om het evenwicht in de natuur te
bewaren, is het belangrijk dat er veel verschillende soorten
bestaan. De wereld zou niet kunnen bestaan uit alleen maar
vissen, of alleen maar gras. De balans zou dan zoek zijn.

Achteruitgang wereldwijd.
De biodiversiteit op aarde gaat sterk achteruit. Wanneer
een soort wegvalt heeft dit consequenties voor de hele
keten. Ook in het verleden is dat gebeurd. Waarschijnlijke
oorzaken waren toen o.a. klimaatverandering,
meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen. Herstel duurde
vaak miljoenen jaren.

Biodiversiteit heeft dus betrekking op alle dier- en
plantensoorten op aarde. Er zijn zo’n twee miljoen soorten
wereldwijd bekend, waarvan zo’n veertigduizend soorten
in Nederland zijn aangetroffen. Nog steeds worden nieuwe
plant- en diersoorten ontdekt, maar sterven ook soorten uit.
Onder biodiversiteit vallen ook de leefgebieden
(ecosystemen) waar de soorten voorkomen, zoals tropische
regenwouden, koraalriffen en hoogvenen. Ook de
genetische varianten binnen een soort vallen onder dit
systeem. En ten slotte de gevallen waarin de mens heeft
ingegrepen, zoals bij dieren die tot (landbouw-)huisdier zijn
gemaakt en gewassen tot landbouwgewassen.
Nu is de mens de oorzaak van de achteruitgang.
Leefgebieden van soorten worden aangetast. Enorme
bosgebieden (tropische regenwouden) worden gekapt,
zeeën worden leeggevist. Verder zijn stadsuitbreiding,
wegenaanleg, handel in bedreigde diersoorten en
klimaatverandering door energiegebruik de grootste
oorzaken. Vooral de wereldwijde achteruitgang van bijen
(zowel volken als solitair levende bijen) en andere insecten
baart grote zorgen. Zij zorgen immers met hun bestuiving
dat landbouwgewassen groeien en de mens van voedsel
wordt voorzien.

Situatie in Nederland.

Wat doet Biodiversiteit?
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en
ecosystemen zorgen bv. voor de productie van zuurstof,
afbraak van dode dieren en planten, waterzuivering,
bestuiving van planten waaronder landbouwgewassen en
het beheersen van plagen. De natuur levert ons medicijnen.
Biodiversiteit heeft invloed op schoon water en vruchtbare
grond. Evenwichtige biodiversiteit levert ons voedsel en
grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof enz. Het
stelt ons in staat een comfortabel leven te leiden.
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Voor zover bekend zijn er sinds 1900 minstens
zeshonderdveertien diersoorten uit Nederland verdwenen,
waaronder veel waterorganismen, reptielen en dagvlinders.
Van de in 1950 veertienhonderd soorten hogere planten
zijn er inmiddels zeventig uitgestorven en zo’n vijfhonderd
in aantal/oppervlakte ernstig achteruitgegaan. Het
aantal broedvogelsoorten is in dezelfde periode met
een derde afgenomen. Door maatregelen gericht op
natuurbescherming en -ontwikkeling komen weer soorten
terug, door klimaatverandering zijn nieuwe soorten
binnengekomen en regelmatig reizen exoten met mensen
mee en voelen zich hier (te) goed thuis. Deze verdringen
dan de oorspronkelijke inheemse flora en fauna.

Afspraken.
Vijfentwintig jaar geleden al zijn wereldwijd afspraken
gemaakt voor het behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit, het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro
uit 1993. Hierbij zijn honderdvijfennegentig landen en
de Europese Unie van de partij. Het verdrag geldt in alle
landen van de Verenigde Naties, behalve de VS en Andorra.
Afgesproken is dat de achteruitgang zo snel mogelijk,
uiterlijk 2020 wordt verminderd (wereldwijd) of gestopt (
binnen de Europese Unie). In Nederland werken Naturalis,
Eis Nederland, Vogelbescherming, Vlinderstichting,
Natuurmonumenten en vele anderen mee aan het
onderzoek naar biodiversiteit. Op 19 december jl. werd het
Deltaplan Biodiversiteit gepresenteerd. Boeren, banken,
natuurbeschermers, levensmiddelenindustrie en vijftien
andere partijen leggen hier in uit hoe ze samen de insecten
en vogels, en daarmee al het leven in Nederland willen
redden. 75% van de insecten is al verdwenen. Ze stierven
de afgelopen jaren massaal door verkeerd gebruik van
het land en het gebruik van insecticiden in de landbouw.
Koos Biesmeijer, entomoloog en directeur van Naturalis:
“De insecten verdwijnen omdat de planten verdwijnen. Op
iedere plantensoort heb je een heel scala van insecten. Als
de insecten sterven, gaan ook de vogels dood. Die leven
van de insecten”. Louise Vet, directeur van het Nederlands
Kennisinstituut voor Ecologie, stond in 2018 op nummer
één in de Duurzame Top 100. Zij bracht alle partijen in het
Deltaplan samen. De partijen willen dat Nederland in 2030
een voorbeeld is van een dichtbevolkt land, waar het aan de
ene kant fijn is om te leven en waar de landbouw ‘gezonder’
is en aan de andere kant barst van de biodiversiteit.

Wat kunnen we zelf doen?
Maak het beste van wat nog resteert,
Voordat ook jij tot stof wederkeert.
Oman Khayyám, Perzisch dichter (18 mei 1048 – 4 december
1131)
In het algemeen kunt u natuurlijk minder vlees eten. Vlees
veroorzaakt 40% van de klimaatbelasting. Vlees heeft
zoveel impact omdat voor de productie van één kilo vlees
ongeveer vijf kilo plantaardig voer nodig is. Minder vlees
eten is dus goed voor het klimaat. (= minder regenwoud
kappen voor sojaplantages t.b.v. veevoer). U kunt wat
vaker de fiets pakken in plaats van de auto en vaker met
de trein op vakantie gaan in plaats van met het vliegtuig.
En u kunt kiezen voor een groene energieleverancier,
zoals Greenchoise. Deze leverancier is niet of nauwelijks
duurder dan andere leveranciers en levert groene energie
van dichtbij huis. Bovendien werkt Greenchoise samen
met het Jane Goodall Instituut om in Tanzania ruim één
miljoen bomen te herplanten en lokale bewoners bij de
projecten te betrekken. Op die manier wordt het uitsterven
van chimpansees tegen gegaan en tevens de uitstoot
van CO2 gecompenseerd. Verder kunt u kiezen voor een
‘groene’ bank zoals ASN of Triodos om uw financiële zaken
te regelen. Deze banken investeren niet in wapen- en

vervuilende industrie maar in projecten voor biodiversiteit
en duurzame ontwikkeling en stimuleren duurzaamheid in
de financiële wereld. Dit soort instellingen hebben goede en
makkelijke overstapregelingen, waardoor u zelf nauwelijks
iets hoeft te doen.

Wat ons complex betreft: Wijkergouw ligt dichtbij
de Ecologische Zone Schellingwoude. Dit schept
verplichtingen. Laten we onze natuur beschermen, onze
verantwoordelijkheid nemen en op ons kleine stukje aarde,
Wijkergouw, streven naar zo groot mogelijke biodiversiteit.
Om al de hiervoor genoemde redenen doen we dit al
door het Natuurlijk Tuinieren vanuit de Tuincommissie,
waarmee we onze 4 stippen hebben behaald, alsmede het
Europees Diploma voor ecologisch tuinieren. Individueel
kan het door op uw eigen tuin (wilde) inheemse planten en
struiken te planten, vogels te lokken met bessenstruiken,
nestkasten en voederplaatsen, trapjes in de sloten voor
egels, kikkers en jonge eendjes te bouwen, insectenhotels
te plaatsen, rommelhoekjes op de tuin te creëren en met
rust te laten, de sloten niet te vervuilen met agressieve
schoonmaakmiddelen en (kunst)mest en vooral: geen
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Laten we voorzichtig zijn
met onze groene omgeving.
Bronnen en uitgebreide informatie:
www.biodiversiteit.nl , https://wikipedia.org, https://www.
naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24244
, https://www.nemokennislink.nl/publicaties/depuzzelstukjes-van-een-ecosysteem/, https://www.
milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/vlees/,
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
groen/flora-fauna/natuurwaardenkaart/, https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/florafauna/natuurwaardenkaart/ , https://vroegevogels.bnnvara.
nl/nieuws/toekomst-van-de-nederlandse-natuur ,
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/
nieuwsbericht/deltaplan-biodiversiteit-samen-natuurverliesombuigen-naar-herstel
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De nieuwjaarsborrel op wijkergouw
Op 13 januari jl. om 14.15 uur was de boerderij al flink
gevuld. Bij binnenkomst werd door het bestuur aan elke
tuinder een glas bubbels aangeboden. Er werd heel wat
afgezoend en getoost. Andrea van Pol hief namens het
bestuur het glas en wenste iedereen een mooi groen nieuw
tuinjaar.

4.

Daarna lanceerde Janny Hofman een lijst
met namen voor de paden op ons complex.
Zij vroeg de Wijkergouwers verder mee te
denken en de lijst met voorgestelde namen
nog aan te vullen, zodat uiteindelijk in overleg met het
bestuur de definitieve namen gekozen kunnen worden. Om
niet te vervallen in het geijkte Iepenpad of Lindenlaan is het
idee ontstaan om paden te vernoemen naar:
1. Oude appelrassen, zoals sijden hemdjesteeg,
ossenkoppad, jasappelstraat of rode kromstaartstraat
2. Kippenrassen, zoals leghornpad, kraaikophof, bergse
hangkamgat of maleierloopje
3. Tuingereedschap, zoals harkweg, schoppensteeg,
kruiwagenpad of schoffelloopje

Dit is een greep uit de voorgestelde
namen. Het padnamenteam nodigt
u allemaal uit om nog meer leuke/
gekke/ludieke namen in te sturen,
naar tuinparkwijkergouw@gmail.com met of zonder
woordgrapje, liefst voor 1 maart a.s.

5.
6.

Insecten, zoals luizenlaan, lieve heersstraat,
mottenwissel, libellegat of mierenloopje
Overige dieren, zoals slakkengang, hazenpad, het
pissenbed, spinnengat, (t)egelpad, of (k)uilensingel
(natuurlijk) tuinieren, zoals bladval(lei), stippensteeg,
takkenlaan, compostpad of hügel

De hele middag was Ellen Burgwal bezig om aan zoveel
mogelijk mensen de werkkaarten voor het komend
tuinseizoen uit te reiken.
Alles bij elkaar was het weer een geslaagde middag waar
tuinders de contacten weer oppakten en nieuwe contacten
werden gelegd.

Winter
Tekst: Michael Kerkhof
Afbeelding: Pixabay
Winterstemmig scherp
hard licht
helder ijzig koud,
liefst min
niet al te diep onder nul
kleden op echte kou
heeft voorkeur op regenkleding
doorzichtig land
geen blad meer te bekennen
alles tekent scherp
als grafisch geschetst
verdwaalde vogels dwarrelen
schichtig zoekend naar winterkost
traag wiekt de buizerd verstoort
door de wandelaar onder hem
waarom de rust geschonden
blijf uit de buurt van
zijn kale bomenrijk
het kille winterjachtgebied
in diepe rust
windstil.
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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.

Volkstuinparken 3.0
Het stadsbestuur kondigde in november jl. aan
jaarlijks 7.500 nieuw woningen in de stad te willen
bouwen. Amsterdam is bezig met een grote bouwen verdichtingsoperatie. Denk aan de plannen voor
Havenstad waar rond de Houthavens 70.000 of meer
woningen gebouwd gaan worden, aan de doorgaande
woning- en hotelbouw ten zuiden van het Amstelstation
en aan de geplande hoogbouw van de Sluisbuurt op het
Zeeburgereiland. Maar ook veel kleine locaties gaan
bebouwd worden, denk aan de zeven woningen die aan de
Paterslaan zijn verrezen.
Amsterdam is populair en de vraag naar woningen enorm.
Maar dat betekent dat ook de vraag naar groen enorm
is. Al die huidige en nieuwe bewoners moeten een frisse
neus kunnen halen, vlakbij hun huis bomen en wilde dieren
kunnen zien, door een park kunnen hollen en in het gras
liggen. Allerlei soorten groen hebben we nodig in de stad:
bomen langs de weg, kleine buurtparkjes, sportvelden,
stadsparken, begraafplaatsen, volkstuinparken en natuurlijk
het uitgestrekte groen buiten de stad zoals het landelijk
gebied ten noorden van de ring A10.

In de grote uitbreidingswijken moeten er naast woningen,
winkels, scholen en bedrijven ook groene ruimtes gepland
worden. Om niet altijd in de verdediging te raken bij
dit soort ontwikkelingen, zouden we als volkstuinders
een concreet voorstel voor een nieuw volkstuinpark in
Havenstad moeten ontwikkelen en in discussie brengen.
Hoe dan ook, het aantal vierkante meters groen per inwoner
van de stad zal in de toekomst afnemen. Meer inwoners
betekent dat het bestaande stadsgroen intensiever gebruikt
gaat worden. Ook het groen van de volkstuinparken.
Gelukkig is de Bond van Volkstuinders in Amsterdam,
waarvan tuinpark Wijkergouw een afdeling is, zich zeer
bewust daarvan. De Bond heeft daarom een Toekomstvisie
opgesteld en daarin geformuleerd hoe we met die uitdaging
moeten omgaan. Op de najaarsvergadering van Wijkergouw
van 15 november jl. hebben we die besproken en de Visie is
vastgesteld op de Bondsvergadering van 8 december jl.
Volgens deze Visie moeten volkstuinparken een grotere
rol gaan spelen voor de buurt en het stadsdeel waarin ze
liggen. Méér Amsterdammers moeten we laten meegenieten
van de kernkwaliteiten van elk tuinpark: tuinieren, rust
en ruimte, ecologie en biodiversiteit. Toekomstbestendige
volkstuinparken – de Bond heeft het over ‘volkstuinparken
3.0’ - moeten zich niet alleen richten op tuinders, maar ook
op bezoekers.
Dat zal tot veranderingen leiden. De Visie noemt er vier. Om
de oude kwaliteiten en de nieuwe publieksfuncties van de
parken te laten samengaan, kunnen de tuinparken verdeeld
worden in verschillende gebieden met elk hun eigen
karakter. Ook moeten toekomstige bezoekers en gebruikers
medeverantwoordelijk gemaakt worden voor het beheer
van de parken. Er wordt ook gedacht aan vergroting van de
toegankelijkheid (uitnodigend hekbeleid) en de vestiging
van een semi-commerciële functie waar bezoekers een
drankje kunnen kopen.
De Bond gaat deze Visie uitwerken in een Beleidsplan.
Het is de bedoeling dat de aangesloten tuinparken
het concept van dat Beleidsplan bespreken op hun
voorjaarsvergaderingen, zodat het in de Bondsvergadering
van juni 2019 kan worden vastgesteld. Voor het toekomstig
bestaansrecht van de tuinparken is dit een belangrijke
exercitie. Ieder tuinpark moet op zijn beurt een plan maken
voor de versterking van de eigen specifieke buurtfunctie.
Gelukkig zijn we als Wijkergouw daar al goed mee bezig.

Tuinpark Wijkergouw vervult een belangrijke rol in de
dagbesteding van cliënten van Cordaan
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Natuurlijk Tuinieren
in 2019
Tekst: Marga van Aalst
Afbeelding: Permacultuur Nederland
Foto: Pixabay

In 2017 hebben we het Certificaat Natuurlijk
Tuinieren behaald en in 2018 is onze natuurlijk
status benadrukt met de Europese Prijs voor
ecologisch beheer. Kortom we zijn lekker
natuurlijk bezig en natuurlijk tuinieren is
de normale gang van zaken geworden voor
Wijkergouw. Bij de aanschaf van nieuwe planten,
nieuwe verf, nieuwe picknicktafels, nieuw
groot gereedschap, etc. kijken we altijd naar
duurzaamheid en proberen we onze beslissingen
zo duurzaam mogelijk uit te laten vallen.
In het nieuwe jaar gaan we natuurlijk weer door met
het natuurlijk beheer en onderhoud van alle bestaande
projecten. De meeste van onze projecten staan er geweldig
bij (denk aan de vlindertuin, de stapelmuur, de vogelsingel,
de speeltuin, onze grassingels), maar sommigen hebben wat
extra aandacht nodig om te floreren. Zo wordt onze wilde
bloemenborder, bij de ingang van complex 3, ondersteund
door een vaste beplanting. Bollen en vaste planten zitten
deels al in de grond. Ook willen we dit jaar de paddenpoel
(bij de vlindertuin) verbeteren, de kruidentuin vullen
met kruiden en het moerasgedeelte naast Samen Sterk
aanpakken zodat hier niet alleen riet in staat. Daarnaast
willen we beginnen met een nieuw project: het voedselbos
of in ons geval voedselbosje.

met een aantal principes zoals: niet spitten, wel mulchen
en wel combineren van planten die elkaar bevorderen en
voeden. In de permacultuur heeft alles meerdere functies,
bij voorkeur minimaal drie. Door bij elk organisme stil te
staan bij de voordelen krijg je een efficiënt systeem en kun
je biologisch tuinieren. Een voorbeeld is een bessenstruik
als tuinomheining. Het doel is beschutting, maar je kunt er
ook van oogsten. Ook vinden de vogels er hun schuilplek
en fungeert de haag als windkering voor andere planten.
Zou je bijvoorbeeld voor een houten schutting kiezen, dan
profiteer je maar van twee van de vier voordelen. Planten
kunnen ook voordelen hebben ten opzichte van elkaar, het
zogenoemde companion planting. Tenslotte zijn er nog
planten die iets bijdragen aan de grond, de zogenoemde
groenbemesters. Ze geven stikstof af aan de grond
waardoor de grond verbetert.

Voedselbos.
Het voedselbos is een variant op permacultuur en gericht op
planten, struiken en bomen die eetbaar zijn.

Permacultuur
Wat is een voedselbos?? Voedselbossen zijn een vorm van
permacultuur. Al in de jaren `70 van de vorige eeuw kwam
het principe voor permacultuur op: een duurzame manier
om te voorzien in voedsel, drinkwater, energie, huisvesting
en sociale verbinding. Permacultuur betekent met de natuur
meewerken in plaats van ertegenin. Een mooie (moes)tuin
kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een natuurgebiedje zijn,
waar de bodemvruchtbaarheid stijgt in plaats van afneemt.
Een plek waar vogels nestelen, vruchten rijpen, vlinders
fladderen en bloemen bloeien. Een biodiverse plek die zorgt
voor overvloed. Permacultuur gaat ook over een holistisch
wereldbeeld, het besef dat wij een onderdeel zijn van het
hele aardse ecosysteem en dat alles wat we doen een effect
op het geheel heeft, maar ook dat alles effect heeft op ons.
Wij zijn ook natuurlijk.
Met permacultuur ondersteun je ecologische processen en
verbeter je de structuur van de grond. Permacultuur werkt
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Eetbare bostuinen, voedselbossen, gebruiken verschillende
ontwerpprincipes van de permacultuur om een bos te
ontwerpen vol met eetbare en andere nuttige planten.
Denk aan verschillende lagen noten- en fruitbomen
zoals tamme kastanjes, walnoten, hartnoten, appel-,
peer– en kersenbomen. Hieronder kunnen weer notenen fruitstruiken staan zoals hazel- en lambertsnoten,
frambozen, bosbessen, rode en zwarte bessen. Daarbij
kunnen er eetbare klimmers in de bomen groeien, denk aan
Japanse wijnbes, braam, boysenbes of zelfs een Siberische
kiwi. Daaronder of in open plekken in het bos kunnen
groentes, bloemen en kruiden groeien als kruizemunt of
daslook. Of aardperen en yacon. En als laatste zijn er nog
de bodemkruipers zoals aardbeien en vele leden uit de

pompoenfamilie (Cucurbitaceae) die over de bodem kunnen
kruipen.
Het grote voordeel van een eetbare bostuin is dat alle
ecologische niches gevuld worden. Hierdoor worden de zon
en de bodem optimaal gebruikt door de verschillende lagen
nuttige planten en is onkruid een veel kleiner probleem.
Door verschillende lagen voedsel onder elkaar te laten
groeien wordt ook de opbrengst per vierkante meter groter.
En op termijn heb je met een eetbare bostuin telkens
minder onderhoud omdat het een ecosysteem is wat zichzelf
grotendeels in balans houdt zoals natuurlijke climaxecosystemen.
Vanaf 2019 willen wij in ons bos, de plek voor ons
groenafval, beginnen met een stuk voedselbos. Onze eerste
aanwinst, geschonken door de nationale Bomenbank
Noord Holland, is een walnootboom. Daaronder willen wij
fruitbomen, struiken, klimmers en groenten, kruiden en
bloemen planten/zaaien. Ons voedselbos is een experiment,
maar ook een voorbeeld voor de tuinders. Wat kunnen we
op onze grond bewerkstelligen, wat levert het op en wat
kost het? De tijd zal het leren.

Dit jaar zijn er nog een paar lopende projecten, waar
al wat mensen mee bezig zijn, die afgemaakt gaan
worden: natuurlijke bewegwijzering, uilenhuizen
en een ooievaarsnest. Daarnaast willen we nog
informatiemiddagen, workshops, wandelingen en lezingen
organiseren in 2019. Denk bijvoorbeeld aan een info-lezing
over wateropvang, insecten, wildplukken en koken of
een (kinder)workshop over bijvoorbeeld het bouwen van
insectenhotels. We horen graag waar belangstelling voor
is!! En hebt u zin om een project, workshop of lezing op u te
nemen of te organiseren? Heel graag!! Laat maar weten.
Ook willen we in het nieuwe jaar onze contacten met
omliggende parken en buurtbewoners versterken. Hiervoor
zoeken we iemand die het leuk vindt om dit communicatieproject op zich te nemen. Ook met ideeën mag u ons altijd
bestoken en lastig vallen. Maar dan willen we ook graag dat
u zelf projectleider wordt van het project. Des te meer kans
van slagen heeft het.
Laat iets van u horen in 2019, stuur een reactie naar
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Plannen
Naast het voedselbos willen we in 2019 ook aandacht
besteden aan meer schuilplekken voor dieren. Schuilplaatsen
voor dieren zijn de zogenaamde rommelplekjes met
takken, bladeren, stenen en beschutting waar meerdere
diersoorten kunnen schuilen. Die ontstaan vaak vanzelf op
een tuin, maar soms moet je de natuur een handje helpen.
Bijvoorbeeld door uw tuin niet winterklaar te maken
door alle bladeren in de herfst op te ruimen of alle doden
plantenstengels weg te knippen. Laat die bladeren maar
lekker liggen tussen de planten en struiken. Dat is een
goede schuilplek (en goede voeding voor de bodem). Maar
haal wel de bladeren uit de dakgoot in de herfst zodat u
het water kunt opvangen en gebruiken voor uw stekjes of
eerste zaai in de late winter of het vroege voorjaar, als het
water nog niet is aangesloten.

Onze boomgaard
Onze boomgaard bij de boerderij moet gesnoeid
worden. Welke tuinder met professionele kennis
wil zich hier aan wagen? Stuur een mailtje naar
tuincommissiewijkergouw@gmail.com .

Onze kruidentuin
De tuincommissie zoekt kruidenplantjes voor de
kruidentuin achter Samen Sterk. Hebt u stekjes of
overtollige planten? Zodra de werkbeurten weer
begonnen zijn kunt u ze inleveren op zaterdagochtend
bij Samen Sterk.

(Tuin met) Permacultuur

Papier, glas, plastic.
Om het milieu, maar ook uw portemonnee te sparen
verzoeken wij u om papier, glas en plastic gescheiden in
te leveren en dit niet in onze vuilcontainers te storten.
Inleveren kan eenvoudig in de containers voor papier
en glas op de hoek van de Spanderswoudstraat en de
Hilversumstraat, of op het Waterlandplein tegenover Action.
Op de hoek van het Waterlandplein en de Volendammerweg
staan bovendien containers voor plasticafval en (oude)
kleding. Ook bij Landmarkt staat een container voor
plasticafval. Voor al deze containers zijn geen pasjes nodig.
Door uw afval gescheiden in te leveren wordt veel ruimte
in onze containers bespaard, waardoor de afvoerkosten op
uw jaarrekening verlaagd kunnen worden en het milieu
gespaard wordt.
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Tip
Tip
Tip
Tip

Foto’s Felix Kalkman

Het nieuwe jaar is weer begonnen met de
winter, daarom hier een paar tips voor de winter:
1.
2.
3.
4.

Drink liters chocolademelk!
Uitslapen!
Ga lekker veel bakken. (het hoeft niet zoet te zijn!)
Als je je verveelt ga dan even lekker naar buiten
(maar kleed je wel lekker warm aan!) of ga je ouders
helpen.
Tip 5. Ga minimaal een keer naar de bioscoop.
Tip 6. Ga lekker schaatsen met vrienden of familie. (want in
je eentje is het saai)
Tip 7. Wees creatief en maak leuke dingen om te doen.
Bijvoorbeeld:
Je pakt een bol wol en spreid hem uit over de hele
kamer (ook boven en in de hoekjes) doe dan alsof je
op een geheime missie bent en dat het lazers zijn en
als je ze dan aanraakt moet je opnieuw beginnen (je
hoeft dit niet alleen te doen)
Doen!: vraag het eerst aan je ouders!
We hopen dat je hier de winter makkelijk mee door komt en
nog een gelukkig 2019!

Puzzel

Dat ben ik:
Emma Kalkman

En dat ben ik:
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s
Om zelf te
bakken
Recept voor
wentelteefjes:
Klop 2 eieren met 2
dl. melk en 2 dl. room
met wat kaneel. Snijd
de korstjes van 4
sneden oud brood en
laat de boterhammen
even weken in het
beslag.
Bak de wentelteefjes om en om in boter en olie (half om
half) tot ze lekker krokant zijn. Strooi er na het bakken (een
klein beetje) suiker op.

In de cirkel missen vijf letters van het alfabet.
Welke zijn dat?

Afbeelding: kids.flevoland.to

Als je van je wentelteefjes iets bijzonders wil maken, gebruik
dan bananenbrood. Serveer ze met bananenschijfjes.
Banaan is gezond en al zoet van zichtzelf, je hoeft hier dus
niet extra suiker over te doen.

Oplossing: De c, l, n, o en w ontbreken.
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Op www.kids-n-fun.nl/knutselenpuzzel/knutsels/deurhangers
vind je allerlei deurhangers om zelf te maken, waarmee je
‘ongewenste indringers’ buiten je deur kan houden.

Twee gaan, één
blijft, één komt
Foto: Nelleke Bosland en Marion Cornelissen
Op de Algemene Leden Vergadering van 17 november 2018
zijn enkele bestuursleden gestopt met hun werkzaamheden
voor het bestuur. Voorzitter Chris Teunissen en secretaris
Klaas Breunissen waren aftredend en stelden zich niet
herkiesbaar. Chris wegens drukke werkzaamheden maar hij
gaat wel assisteren in het klusteam, Klaas om zich te wijden
aan andere zaken. Hij wordt vaste medewerker van het
Wijkergouwtje.
Onder leiding van dit illustere duo is de afgelopen jaren
door het hele bestuur veel werk verzet. Denk aan het plan
voor de vervanging van de waterleiding (wat achteraf niet

Gouden duo

nodig bleek te zijn), aan het ontwikkelen van plannen
voor het medegebruik van onze boerderij en aan het
ontwikkelen van een lange termijn visie voor ons tuinpark.
Ondertussen werden alle lopende zaken in goede banen
geleid. Een hoogtepunt was natuurlijk het behalen van het
keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen.
Andrea van Pol was ook aftredend, maar is herkozen.
Toegetreden tot het bestuur is Marion Cornelissen. Welkom
Marion. We wensen dit bestuur een vruchtbare tijd.

Marion Cornelissen stelt zich voor
Ik wil me als bestuurslid van Wijkergouw graag inzetten
voor de punten zoals die in het jaarplan 2019 opgesteld zijn
en wil betrokken zijn bij het verlengen van het huurcontract
van Wijkergouw in 2020. Ik beschik over een goed netwerk,
onder andere op het gebied
van ruimtelijke ordening bij de
Gemeente Amsterdam. Dit is
wellicht handig bij de aanpak
van verschillende onderwerpen
die voor ons tuinpark van
belang zijn. Ik verheug me
op de samenwerking met de
andere bestuursleden van
Wijkergouw en wens iedereen
het beste voor 2019 toe.

Marion Cornelissen

Internationaal Certificaat voor tuinieren
op Wijkergouw!
Tekst: Annemieke Timmerman
Foto: Bert Kuit
AVVN voorzitter Ruud Grondel kwam ons op de Algemene
Leden Vergadering van 17 november 2018 het mooi
ingelijste Internationaal Certificaat voor ecologische
tuinparken in Europa uitreiken. Dit certificaat is ons
toegekend door het “Office International du Coin de Terre
et des Jardins Familiaux”, gevestigd te Luxemburg, op
voordracht van het AVVN. Het certificaat werd namens ons
eerder in ontvangst genomen door dhr. Grondel.
Tuinpark Wijkergouw ontving het certificaat o.a. vanwege
de natuurvriendelijke inrichting en het onderhoud van ons
park. Daar scoren wij dus mee. Net als met waterbeheer
en onze vrijwillig gedragen zorg voor flora, fauna,
migratiemogelijkheden en bescherming van kwetsbare
soorten. Een erkenning om trots op te zijn.

Chris Teunissen, Andrea van Pol en Ruud Grondel tonen trots
het Certificaat.
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Alternatief!
Tekst: Annemieke Timmerman, tuin 83
Afbeeldingen: Divers Internet

Vaak denken we in bepaalde stramienen en het is soms lastig om daar eens van los te
komen. Maarrrrrr…. als je weer eens rondkijkt in de natuur, dan krijg je inspiratie. Vanuit
de ene hoek van je tuin ziet het probleem er heel anders uit dan vanuit de andere hoek.
Een andere positie, eerder of juist later op de dag, het weer op het ogenblik: zomaar
factoren die oplossingen brengen! In deze rubriek komt een over het algemeen wat
onbekendere methode, middel of andere manier van kijken aan bod, die minder nadelen
heeft dan domweg ‘gaan over het gebaande pad’.

Met het voorjaar in aantocht: welk
alternatief is er voor schoonmaken
met chloor?
Chloor en bleekmiddel zijn beiden desinfecterend en
antibacterieel en ook triclosan (antiseptische zepen,
deodorant) en chloorhexidine (ontsmettende doekjes,
handgels, mondwater) doden alle leven. Dat is fijn tegen
stinkende bacteriën. Maar de in de meerderheid zijnde
goede bacteriën en andere micro-organismen worden
eveneens door het gif aangetast.

Meer nadelen van deze middelen zijn, dat ze schadelijk
of irriterend zijn voor de slijmvliezen/luchtwegen of
bijtend op de huid en dat niet alle middelen even goed
afbreekbaar zijn in het milieu en daar door gaan met
hun dodende werking. Er kunnen korte of lange termijn
gezondheidsgevaren zijn. Ze kunnen soms ontbranden.
De middelen worden op grote schaal geproduceerd in
chemische, vervuilende fabrieken, hetgeen flink wat
energie kost. Daarna worden de middelen vervoerd naar de
supermarkt, wat ook weer vervuilende kilometers kost.
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Zand, zeep, soda

Beter is het om groene zeep te gebruiken, ook ontsmettend
en goed reinigend (dit is het wegnemen van te veel vuil, het
verlagen van de besmettingsgraad zonder leven te doden).
De fosfaten in groene zeep zijn volledig afbreekbaar, het
middel is goedkoop en makkelijk te verkrijgen. Je kunt het
overal voor gebruiken, denk aan keuken, sanitair, vloeren,
meubels, terrastegels. Aangevuld met een reiniging met
zand, zout of eischalen (korrels en kalk om te schuren),
citroen of azijn (zuur om te ontkalken), soda of baking
soda/zuiveringszout (base=loog=alkali om te ontzuren).
Natuurlijk is water met een zuurgraad PN=7 het meest
neutrale schoonmaakmiddel, dus gebruik er veel (regen-)
water bij. Let wel goed op, door verschillende middelen
te mengen kan de werking verminderen of kunnen
schadelijke stoffen ontstaan. Meer hierover kunt u lezen
op https://www.margriet.nl/in-en-om-het-huis/handig/
schoonmaakmiddelen-nooit-moet-mengen/ Belangrijk
bij gebruik van veel middelen: geef ze de tijd en laat ze
inwerken op de oppervlaktes die je schoon wilt krijgen.
De milieu- en gezondheidsvoordelen zijn groot, de kosten
waarschijnlijk lager omdat de middelen makkelijker en dicht
bij huis voorhanden zijn. Het resultaat is een omgeving,
waar het schoon en veilig toeven is, zonder ziekmakende
bacteriën en zonder voedingsbodem voor virussen.

Bronnen o.a.:
https://leukegeit.nl/chloor/
http://kooienco.nl/groen-leven/schoonmaken-is-vervuilen/
https://ecogoodies.nl/schoonmaakmiddelen-alternatieven/
https://www.nvz.nl/schoonmaken-hygiene/feiten-fabels-overschoonmaken/

Afspraken
privacywet
Tekst: Nelleke Bosland, penningmeester
De Bond Van Volkstuinders is verwerkingsverantwoordelijke
in de zin van de AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming of te wel de Privacywetgeving.
Parken hoeven niet perse aan te tonen dat ze aan de
wetgeving voldoen.

•

•

Het bestuur bepaalt wat betreft de documenten in
de Cloud wie deze mogen lezen en wie schrijfrechten
hebben.
Het bestuur maakt en actualiseert een lijst met personen
die toegang hebben tot systemen met persoonsgegevens
en met welke taken. Kritisch kijken of die bevoegdheden
niet te ruim zijn en/ of aan te veel mensen zijn verstrekt.

Uit bovenstaande tekst blijkt, dat wij geen foto’s
rechtstreeks op de website plaatsen. Wel is het zo dat het
Wijkergouwtje op de website geplaatst wordt, waarin u
mogelijk op een ‘actie’foto voorkomt. Voor portretfoto’s zal
altijd toestemming voor publicatie aan u gevraagd worden.

Toch een aantal afspraken:
• Gegevens van tuinders worden niet gedeeld met
commerciële instanties.
• Dossiers van oude tuinders (hard copy) blijven in de
bestuurskamer beschikbaar waar alleen bestuursleden
toegang toe hebben.
• We publiceren alleen foto’s die gemaakt zijn in de
openbare ruimte en gebouwen van het park.
• Op de website worden geen gegevens van tuinders
gepubliceerd. Foto’s worden op de website alleen
gepubliceerd met toestemming van betreffende tuinder.

Korte mededelingen
Uit de dorpen
’t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale
Dorpenraad Landelijk Noord. Hieronder vallen
Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en
Zunderdorp. ’t Zwaantje verschijnt tien keer per jaar
en informeert bewoners over het wel en wee in de ons
omringende dorpen. Mogelijk is er informatie die ook
voor ons interessant kan zijn. Wanneer dat het geval is,
zullen wij dit opnemen in het Wijkergouwtje, en/of in de
agenda plaatsen op onze website www.wijkergouw.nl
onder de knop ‘Actueel’. Omgekeerd zullen ook wij items
voor ’t Zwaantje insturen, zoals lezingen, workshops enz.
We hopen dat op die manier dorpen en tuinpark meer bij
elkaar betrokken raken.

Welkom nieuwe tuinder.
Er is in het afgelopen kwartaal 1 tuinhuis verkocht. We
verwelkomen Patrick Tezenas op tuin 115 en wensen hem
een fijne tijd op Wijkergouw.

Hekken op slot.
Ook deze winter is er al weer meerdere keren
ingebroken in huisjes op Wijkergouw. Het is daarom
beslist noodzakelijk de hekken ALTIJD GOED AF TE
SLUITEN, zowel bij binnenkomst als na vertrek. Ook
wandelaars kunnen het park betreden als het hek niet
afgesloten is. Bij vertrek constateren zij dat het hek
inmiddels wel op slot zit en zij dus opgesloten zitten.
Wij verwelkomen wandelaars graag, maar dít is niet de
bedoeling. DOE HET HEK DUS ALTIJD OP SLOT.

Genieten in het vliegenbos
Afgelopen najaar zijn in het Vliegenbos, met subsidie van
‘Groen in de buurt’ en met de hulp van veel vrijwilligers
vele boshyacinten geplant. Deze soort is geweldig voor
insecten. De bollen zijn gekweekt in Engelse bossen en
zijn daarom gifvrij. Er is ongeveer zevenhonderdvijftig
vierkante meter beplant. De Stichting W.H. Vliegenbos
hoopt zo een goede bijdrage te leveren aan het
tegengaan van de insectensterfte. Ga kijken en geniet!
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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:

Marga van Aalst: Over egeltrappetjes, fruitschaaltjes en wilgentenen
vlechten.

Het is een grijze, wat miezerige dag als we op Wijkergouw
afspreken. Ik krijg de kachel in mijn tuinhuis niet aan, het
hout is te vochtig. Gelukkig heeft Marga de sleutels van
Samen Sterk zodat we daar neer kunnen strijken. Maar eerst
lopen we naar haar tuin nummer 209 op het derde complex,
aan de singel. Een grote lap, meer dan 500 m²! En heel veel
baggeren met 2 x 30 meter sloot. Hartje winter, er hangen
nog wat kleine vijgjes aan de boom, ooievaarsbekken doen
dapper hun best, de druif is nog niet gesnoeid en vormt een
hegje langs de sloot. Behalve de Zuiderzeeweg en een enkel
meesje is alles in diepe rust. Ik ga met Marga in gesprek over
het project Natuurlijk Tuinieren waar zij als coördinator en
met vele anderen, hard aan getrokken heeft en dat ons na
twee intensieve jaren vier stippen heeft gebracht . Ik wil
vooral met haar de plekken bezoeken die nog duidelijk
zichtbaar zijn. En zo lopen we verder langs de singel, die
vol met allerlei soorten paddenstoelen staat, naar de sloot
van de vlindertuin. Daar ligt nog een egeltrappetje in het
water. ‘Eigenlijk moet ie langs de kant liggen in plaats
van dwars in de sloot, kijk zo’. Ik maak gelijk maar even
een foto. Marga vertelt enthousiast, en vol lof voor de
initiatiefnemers, over de vlindertuin. Kijk, dat stukje zand
onder de vlinderstruik, en daar staan de schaaltjes waar fruit
in wordt gelegd. En hier een toren van gestapeld materiaal
bijeengehouden door een stuk gaas waar allerlei insecten
kunnen verblijven. Marga vertelt dat de ernaast gelegen
paddenpoel aangepakt gaat worden. We lopen verder en
Marga wijst op een strook langs het toegangspad waar vorig
jaar een bloemenlint was aangelegd maar dat nu toch weer
veranderd wordt. Zo gaat dat dan, er zijn altijd weer andere
ideeën over hoe iets eruit moet zien. We komen langs ‘het
moeras’, gelegen tussen het toegangspad en Samen Sterk.
‘ Eigenlijk willen we hier meer soorten planten in zien te
krijgen, maar of dat lukt in dat veen?’. En dan zijn we bij de
kruidentuin waar Marga graag veel tijd in wil gaan steken.
Tijdens de workshop ‘wilgentenen vlechten’ is hier een
prachtig hekwerk omheen gezet. Twee bijeengebonden
wilgen vormen een boog boven de ingang. Meteen merkt
Marga op dat ze nodig gesnoeid moeten worden, en die
hoge herfstasters moeten eruit, en kijk, zijn dat nou nieuwe
teunisbloemen? We komen ook een verdwaald bietje en wat
worteltjes tegen. ‘Zeker meegekomen met de compost van
de grote hoop’.

14

Tuinpark Wijkergouw

Marga bij het egeltrappetje

Dan gaan we Samen Sterk binnen, zetten het kacheltje aan
en maken een kop thee.
Ver voordat de tuin werd aangekocht was Marga al
geïnteresseerd in kwesties die te maken hebben met natuur
en milieu. Ze noemt de Club van Rome die al in de jaren
zeventig waarschuwde voor economische groei en de
gevolgen hiervan voor het milieu. Ook diverse olierampen
met hun verwoestende effecten baarden haar zorgen.
Marga ziet zich gesteld voor vragen als: ‘wat gebeurt er
eigenlijk met ons als we producten eten met resten van
bestrijdingsmiddelen, met microplastics, met residuen van
weekmakers uit verpakkingsmateriaal? Welke invloed
heeft dat op ons organisme? En zij ervaart hoe lastig het is
om daar concrete informatie over te vinden. Ze geeft een
voorbeeld over ‘onze’ boer die gier over het land reed en
hoe daarna op de sloot een dikke laag drab ligt. Ook zit er
redelijk wat vervuiling in onze sloten, zoals zware metalen.

‘En als ik daar mijn frambozen mee water geeft, zit daar dan
iets van in de framboos die ik opeet?’ Als Marga een artikel
leest waarin staat dat je eigenlijk niet meer dat twee keer
per week van je moestuin moet eten dan vraagt ze zich af of
dat ook voor haar grond geldt. Marga noemt het opschonen
van de winkel door alle giftige producten te verwijderen
een van de belangrijkste onderdelen van het Natuurlijk
Tuinieren Programma.
Het duurde een aantal jaren voordat het Natuurlijk
Tuinieren van de grond kwam. In het begin werd er nogal
lacherig over gedaan. Na een bezoek aan Amstelglorie in
1998 met een voortrekkersgroep waren een aantal mensen
overtuigd van nut en noodzaak, maar het heeft jaren
geduurd voordat het toenmalige bestuur groen licht gaf om
het project aan te melden bij de AVVN.
Het behalen van de stippen betekent ook dat we ze moeten
behouden! Afgelopen jaar (2018) is er wat rust ingebouwd,
voor 2019 staan er nieuwe projecten op stapel. Marga
glimt als ze er een paar noemt: ‘we gaan een voedselbos
aanleggen. Komt op het stuk grond tussen de composthoop
en de bijenvolken. Het doel is om hierbij permacultuur toe
te passen. Dit houdt in dat je planten, struiken, bomen zo bij
elkaar zet dat zij voordeel van elkaar hebben. Elke plant is

of eetbaar voor ons, of nuttig voor een andere plant. Denk
hierbij aan mineralenafgifte. Een eerste walnotenboompje
is al verkregen!’ Ook komt er een workshop over hoe je
regenwater kunt opvangen voor gebruik in je tuin. De
verbeterpunten die genoemd werden bij de uitreiking van
de vier stippen krijgen al aandacht; zoals het creëren van
zogenaamde rommelplekken; stammetjes, bladeren, stenen.
Binnen de kortste keren bruist het er van het leven. Bij de
aanschaf van nieuwe machines zoeken we naar producten
die de minste milieubelasting met zich meebrengen. De
verf die gebruikt is bij het opknappen van de boerderij
heeft een milieukeurmerk. Waar mogelijk gaan we over op
ledverlichting.
Er zijn veel ideeën, er zijn heel veel enthousiaste tuinders,
de grootste uitdaging is om nieuwe trekkers voor nieuwe
projecten te vinden. En dus doet Marga meteen een oproep:
Meld je aan bij de Tuincommissie als je een leuk idee hebt
en/of een project wilt trekken!!!
Dat kan o.a. via tuincommissiewijkergouw@gmail.com

De Buxusmot,
vervolg.
Bron: www.vlinderstichting.nl, https://www.
vogelbescherming.nl/
In het vorige Wijkergouwtje schreef ik over de
buxusmotplaag. Hierin noemde ik een aantal struiken,
ter vervanging van de buxushaag. Inmiddels is uit
kweekproeven bij de Vlinderstichting, uitgevoerd door
Eline Arts, studente aan de Helicon MBO in Geldermalsen
gebleken dat de buxusmot, of liever de rupsen van de
buxusmot ook andere struiken aantasten. Dwergmispel
(Cotoneaster), Japanse hulst (Ilex crenata) en ook Wilde
liguster (Ligustrum vulgare) werden niet door de rupsen
gegeten. Op de liguster werden wel eitjes gelegd, maar
deze kwamen niet uit. Een ligusterhaag is een goed
alternatief voor buxus. De witte geurende bloemen zijn een
feest voor massa’s bijen, vlinders en andere insecten. Ideaal
voor insectenetende vogels.
Pachysandra, een bodembedekker die ook veel in
Nederlandse tuinen staat, bleek wel gegeten te worden
door de rupsen en ook nieuwe eitjes kwamen uit. Dit
betekent dat het in potentie een waardplant is. Dat geldt
ook voor de Japanse kardinaalsmuts (Euonymus fortunei).
Er zijn nog geen meldingen dat vlinders in de vrije natuur

Euonymus fortunei(l) en Pachysandra(r)

op deze planten hun eitjes afzetten, maar deze kweekwaarnemingen wijzen erop dat dat niet onwaarschijnlijk is. Meer
informatie over de buxusmot en een mooie infographic vind
u op de buxusmotpagina van https://www.vlinderstichting.
nl/buxusmot/
Vogelbescherming Nederland pleit nog voor de
aanplant van taxus baccata (venijnboom) als alternatief.
Lijsterachtigen, spreeuwen en pestvogels eten de rode
bessen. Taxus laat zich net zo makkelijk snoeien in kleine,
strakke vormen als een buxushaag.
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Thea’s WWWeetjes
Afbeeldingen: Pixabay, tenzij anders aangegeven.

‘Spreeuwig’ een ode aan de spreeuw. Een grote groep
spreeuwen in een binnentuin van een huizenblok in
stadsdeel de Pijp fascineerde fotograaf en kunstenaar Erika
Veld. Via tuinen en dakterrassen van buurtbewoners kon
ze de vogels met haar camera vastleggen. Hieruit ontstond
het boek ‘Spreeuwig’ met foto’s, tekeningen en geschreven
observaties, een hommage aan de spreeuw, https://www.
erika-veld.nl/erika-veld.nl/Spreeuwig.html
Van 2 februari t/m 12 mei a.s. organiseert Teylers Museum
te Haarlem een overzichtstentoonstelling van de botanische
kunstenaars Frans en Ferdinand Bauer. De tekeningen van
beide broers behoren tot de uitzonderlijkste botanische
kunstwerken ooit gemaakt en dateren van rond 1800. Bij de
tentoonstelling wordt een collegereeks georganiseerd. Meer
informatie op www.teylersmuseum.nl
Wat is een boom, hoe leeft een boom, hoe leer ik een
boom herkennen? Knopstand, bladranden, stamtekeningen
enz. komen aan bod in de bomencursus van de Nieuwe
Ooster, waarin de 12 meest voorkomende bomen extra
aandacht krijgen. Meer informatie en inschrijven: https://
denieuweoosterbomenpark.nl/cursus-bomen-kijken/
De volgende Groenmoesmarkt in Boekel, een totaalmarkt
voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk voedsel, met
zestig specialisten uit Nederland en België, vindt plaats
op zaterdag 16 en zondag 17 maart a.s. Na jarenlang de
website Groenmoes.nl in de lucht te hebben gehouden en
een aantal Groenmoesmarkten te hebben georganiseerd,
is Hans van Eekelen vanwege zijn leeftijd gestopt met
deze activiteiten. Maar niet zonder zijn ‘kindje’ de
Groenmoesmarkt in goede handen te hebben achtergelaten.
Informatie over de komende Groenmoesmarkt vindt u op
https://www.tuinmarkthallen.nl/

Was de kolibrievlinder tot voor kort nog een schaarse
trekvlinder in Nederland, dankzij de warme zomer van 2018
werden veel kolibrievlinders in Nederland waargenomen.
Ook op Wijkergouw zijn ze gesignaleerd. Over heel 2018 zijn
er bijna zevenduizend vlinders gemeld. Normaal gesproken
trekken de nakomelingen in de nazomer naar gebieden
rondom de Middellandse zee om te overwinteren. De
afgelopen periode zijn er echter meerdere waarnemingen
van kolibrievlinders binnen gekomen. Kennelijk proberen zij
hier te overwinteren, wat bij een zachte winter mogelijk zou
kunnen zijn. Mocht u een kolibrievlinder vinden, geef dit dan
door aan https://waarneming.nl/ of https://www.telmee.nl/
Hamamelisfeesten. Tot en met 28 februari a.s. kun u nog
genieten van de magie van winterbloeiende planten, zoals
de toverhazelaars (Hamamelis) in Arboretum Kalmthout.
Elke zondag zijn er Nederlandstalige rondleidingen met
gids. Zie www.arboretumkalmthout.be Het Arboretum is
goed bereikbaar per trein, het station ligt naast de ingang.
Er is ook een sneeuwklokjesweekend op 9 en 10 februari
a.s., met tentoonstelling en verkoop van bijzondere
cultivars.
Allerlei groen- en klimaatweetjes en de groene agenda
van Amsterdam vindt u in de nieuwsbrief van De Gezonde
Stad. Blijf op de hoogte en schrijf u in op https://www.
degezondestad.org/
Trudi Woerdeman, tuinarchitecte, tuinhistorica en tuinvrouw
van de Warande in Laag Keppel schreef in 2008 een
inspirerend boek over stinzenplanten. Dit boek was al
lang uitverkocht, maar is onlangs geheel herzien opnieuw
verschenen. Stinzenflora verdient meer aandacht. Op
Wijkergouw zijn door de hoge bomen veel schaduwtuinen
ontstaan, uitstekend geschikt voor de aanplant van
stinzenbollen. Meer informatie op http://www.dewarande.
nl/warande-boek.html
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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 vierentwintig
recepten van bekende planten, zoals rozen, smeerwortel,
weegbree, paardenbloem, goudsbloem enz. ISBN
9789050116633, KNNV Uitgeverij, https://www.knnv.nl/

land. Duidelijk is dat de vogelwereld de afgelopen veertig
jaar behoorlijk op z’n kop is gezet door klimaatverandering,
verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw en
afname van insecten. Ondanks een aantal nieuwkomers,
is toch sprake van verarming. Dit naslagwerk zal volgens
Vogelbescherming van onschatbare waarde zijn voor de
effectiviteit van het beschermingswerk. De Vogelatlas is te
bestellen op https://www.sovon.nl/atlasbestellen

‘De helende kracht van de natuur’ is het tweede boek
van Wim Lips, waaraan verschillende vakgenoten hebben
meegewerkt. Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar
de invloed van de natuur op de mens. Geschreven voor
iedereen die hart heeft voor de natuur en die meer wil
weten over de achtergrond van onze natuurlijke verbinding
met de natuur. Te bestellen via email@lipsgroen.nl onder
vermelding van: boek De helende kracht van de natuur,
alsmede uw naam, adres en woonplaats. Prijs € 25,00.

Nog een atlas, de Atlas Leefomgeving, met daarin de Actuele
Bodemdalingskaart van Nederland. Dat de Nederlandse
bodem beweegt komt deels door menselijke activiteit,
maar ook doordat Nederland in een delta ligt. In kleien veengebieden spelen activiteiten zoals ontwatering,
grondwaterpeil-verlaging en delfstofwinning een belangrijke
rol. Meer informatie op https://www.naturetoday.com/intl/
nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_
medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=24775

Op de website www.driehoektuin.nl, ecologisch
tuinenpark, vindt u een link naar de folder Bouwen met
Milieuvriendelijke Materialen en de folder Tuinieren met
Milieuvriendelijke Materialen. Beide folders geven veel
informatie over Natuurlijke producten.
Het wordt weer sneeuwklokjestijd. Diverse (particuliere)
tuinen zijn dan voor bezoekers opengesteld. Op de site van
de Tuinenstichting https://www.tuinenstichting.nl/home/
agenda/ staat een overzicht van tuinen die in 2019 geopend
zijn, per provincie gerangschikt en veelal voorzien van het
webadres.
In ‘Paradijs in de polder’ uitgegeven door Atlas Contact
verkent Arita Baaijens het landschap in Nederland. Het
is een ‘werkboek’ vol speelse oefeningen om de eigen
omgeving terug te brengen naar een eigen, zintuigelijke
beleving. ISBN 978 90 450 36021. Kijk ook op de website van
Arita Baaijens, www.aritabaaijens.nl
Vivara levert een nieuw vogelvoedersysteem: de Singing
Friend FeedR. Het voer blijft droog en het systeem is
makkelijk te reinigen. Ook bevestigen aan paal of regenpijp
met bijgeleverd klittenband of aan een muur of schutting is
een fluitje van een cent. Kijk voor meer informatie op www.
vivara.nl/voedersystemen/voedersilo
Het leuke van de winter is dat u tuinplannen kunt maken
voor het komende tuinseizoen. MergenMetz verkoopt
(groenten)zaden uit eigen teelt. Niet veel, maar wel
bijzonder soorten en rassen. Nieuw zijn de Hopi zwarte
bonen en de tomaat Ol’German Pink. Kijk op https://
mergenmetz.nl/product-categorie/tuin/ . Ook voor
overheerlijke, seizoen gerelateerde recepten.
De nieuwe Vogelatlas van Nederland werd gepresenteerd
op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland,
op 24 november 2018. De atlas toont de veranderingen en
laatste stand van zaken omtrent de vogelpopulaties in ons
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Afbeelding: Nature Today
Leer in 1 dag Gezond Moestuinieren. De Gezonde Moestuin
geeft inspirerende cursussen, lezingen en advies over
ecologisch moestuinieren voor beginners én voor mensen
met tuinervaring. Zelf gezonde groenten telen is leuk en
uitdagend en hoeft niet moeilijk te zijn. Kijk voor waar en
wanneer op http://gezondemoestuin.nl/Home.php
Vind het uit! Wereldverbeteraars van eigen bodem. Een
familietentoonstelling in Paleis Soestdijk over innovatieve
Nederlandse oplossingen voor mondiale uitdagingen. Vier
thema’s staan centraal: Watermanagement, Energie &
Duurzaamheid, Agricultuur & Voeding en Gezondheid &
Levenswetenschappen. U wordt uitgenodigd zelf aan de slag
te gaan als innovator. https://www.paleissoestdijk.nl/agenda/
vind-het-uit/
Gesteltakken en waterloten: goed snoeien van fruitbomen is
noodzakelijk voor een goede opbrengst, maar veel tuinders
vinden goed snoeien moeilijk. Op de website https://
wildeweelde.nl/snoeien-van-fruitbomen wordt het hoe en
waarom duidelijk uitgelegd. Volgt u de tips op, dan hebt u
over een paar maanden weer een mooie oogst.

Altijd al willen weten hoe dat enten nou eigenlijk in zijn
werk gaat? En waarom je eigenlijk planten zou enten?
Welke manieren van enten zijn er en wanneer pas je
welke methode toe? Kom er alles over aan de weet op de
ent demonstratie bij Arborealis op zaterdag 2 maart a.s.
Informatie op https://www.arborealis.nl/agenda.html
Fotograaf Wil Leurs heeft een tuin in Friesland waar 20
soorten vogels broeden. Hij deelt zijn successen, blunders
en mooie momenten en geeft tips voor uw eigen tuin
op https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/
tuinbelevenissen-in-friesland
Bestseller bij Vivara is al jaren het vogelzaadmengsel
Hi-Energy Puur. Dit mengsel trekt door het hoge
energiegehalte een zeer grote variatie vogels aan. Omdat
de zaden gepeld zijn, zullen ze niet ontkiemen als ze op de
grond vallen. Voor meer informatie en bestellen kijkt u op
https://www.vivara.nl/hi-energy-puur.html#producttabs1
www.onszaden.nl te Wageningen biedt sinds 2007
bijzondere zaden van over de hele wereld aan van zowel
kamer- als tuin- en kuipplanten, verzameld door lokale
verzamelaars en kwekers. Kijk op de website voor de
doelstelling van dit bedrijf. Zaden zijn ook in de winkel in
Wageningen verkrijgbaar.
In de biologische Stadstuinderij
NoordOogst kun je lokaal groenten
komen oogsten, elke week, in de vorm
van een groente-abonnement. Er wordt minimaal 30
weken per jaar geoogst. Er kan ook meegewerkt worden
in de groente-, bloemen- of kruidentuin. Sinds maart 2017
worden er ook groentes geleverd aan lokale horeca. Bij de
Tuinderij hoort een Voedselbos dat ontwikkeld wordt tot
een plek voor rondleidingen over permacultuur. Er worden

ook eenjarige groentes in het voedselbos geteeld. Door het
jaar heen kun u inschrijven voor workshops voor kinderen
en/of volwassenen op het gebied van Natuureducatie en
Biologisch Tuinieren, https://noordoogst.org/
De (be)leefbare tuin geschreven door Peter Bulsing is ‘een
pleidooi voor een natuurlijke inrichting van de particuliere
buitenruimte’. Bulsing geeft aanwijzingen voor aanleg
en beheer van een verantwoorde tuin, de keuze van
planten en alles wat er bij hoort. Het tweede deel van
het boek gaat over het dierenleven in de tuin. Hij pleit
ervoor dat tuinbezitters hun verantwoordelijkheid nemen
en de mogelijkheid aangrijpen om in ieder geval in dat
stukje van de natuur dat zij zelf beheren, naar maximale
natuurwaarden te streven. Voor iedereen die serieus met
een natuurvriendelijke tuin wil beginnen. En wie wil dat nou
niet? Uitgeverij Loutje ISBN 9789491936104, http://uitgeverijloutje.nl/de-beleefbare-tuin/
Onlangs is het nieuwe boek van oud-Ransdorper Arijan
Porsius uitgekomen. Hierin wordt het dorpsleven uit de
achttiende eeuw geschetst. Beschreven wordt de inwijding
van de nieuwe kerk in 1720 en het Herenhuis dat ooit aan
het begin van Ransdorp heeft gestaan alsmede de bewoners
van deze buitenplaats. Verder wordt aandacht besteed
aan met wat voor soort werk de dorpsbewoners het geld
verdienden waarmee ze hun gezinnen onderhielden. Ook
is er een reconstructie van de plattegrond van het dorp in
het jaar 1691. Het boek kost € 10,00 en is te koop bij het
kantoor van de Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35, 1028BK
Ransdorp, www.centraledorpenraad.nl
En kijk ook even op onze eigen vernieuwde website, www.
wijkergouw.nl . Daar staat dit Wijkergouwtje weer in full
colour op. Ook wordt de rubriek Actueel met nieuws en
agenda regelmatig aangevuld.

Het jaar van ...
Sovon heeft samen met Vogelbescherming bij ons 2019
uitgeroepen tot het jaar van de wulp, een weide- en
kustvogel. Beide biotopen staan onder druk. De afgelopen
dertig jaar is het aantal wulpen met de helft(!) afgenomen.
In Duitsland is de veldleeuwerik de vogel van het jaar.
Sinds 1998 is een kwart (!) van deze vogels verdwenen.
In Nederland staat deze vogel sinds 2004 op de rode lijst
van bedreigde soorten. Verder is 2019 het Internationaal
Jaar van de Zalm. De Atlantische zalm, die de halve wereld
overzwemt om in zoet water te kunnen paaien, is vrijwel
verdwenen uit alle grote Europese rivieren. Oorzaken zijn
vervuiling en overbevissing. ‘Het jaar van’ zorgt ervoor dat
er extra aandacht en geld gaat naar het behoud en herstel
van deze populaties, die hiermee hopelijk voor uitsterven
worden behoed.

Op 20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor het Waterschap
en voor Provinciale Staten. Beide partijen hebben een flinke
vinger in de pap als het om het milieu gaat. Reden genoeg
om dus uw stem uit te brengen op een persoon of partij die
hier het beste mee voor heeft.
Op 5 februari a.s. begint voor de Chinezen het Jaar van het
Varken. Voor de Chinezen betekent het Jaar van het Varken
voorspoed en geluk. Of dat ook geldt voor het varken in
onze Bio-industrie…?
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In het seizoen:

Winter

Foto’s: Pixabay

Het woord winter in de betekenis van ‘jaargetijde’ werd
voor het eerst aangetroffen in 1050. De herkomst is onzeker.
Het wordt wel in verband gebracht met het Ierse ‘find’
(wit), het witte jaargetijde dus. (Wikitionary.org). Volgens
Wikipedia.nl stamt het woord af van het Oergermaanse
woord ‘wintruz’, en is via het verwante Oudhoogduits,
het Latijn, het Oudnoors (Vetr), Gotisch (Vintrus) en (Oud)
Engels, Duits en Deens (Winter) bij ons aangeland. Onze
astronomische winter begon op 21 december 2018, om
23.22 uur. Wanneer de meteorologische winter begint is
terug te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Winter . De
meteorologische winter is op twee verschillende manieren te
definiëren en is ook nog eens afhankelijk van in welk land je
woont.
De winters van 1956, 1963 en 1978 waren zeer streng.
1974/’75 was de zachtste winter sinds tweehonderdveertig
jaar eerder de temperatuurwaarnemingen begonnen. De
winters van 1990, 2007, 2014 en 2016 waren recordzacht.
Beleefden we van de vijftiende tot en met de achttiende
eeuw een Kleine IJstijd, sinds het begin van de negentiende
eeuw is de gemiddelde wintertemperatuur gestegen met
ongeveer een graad per eeuw. Sinds de jaren ’90 van de
twintigste eeuw stijgt de gemiddelde wintertemperatuur
aanzienlijk sneller dan daarvoor. Tot zover Wikipedia.

Overwinteren
Dieren hebben verschillende manieren om zich aan de
winter aan te passen. Ze houden winterslaap (egels,
vleermuizen), gaan op trek (vogels, vlinders), kweken een
vetlaagje (zeehonden, ijsberen) of een wintervacht (schapen,
katten), of trekken een camouflerend pak aan, zoals de
hermelijn of de poolvos. Insecten overwinteren in de grond,
onder boomschors of op een andere warme plaats. Sommige
vlinders en Lieveheerbeestjes overwinteren in een beschut
hoekje, b.v. een holle boom of een schuur. De insecten die
niet kunnen overleven leggen eitjes waar het jaar erna weer
een nieuwe generatie uit voortkomt.
Padden overwinteren op het land, liefst onder een hoop
bladeren of in een holletje onder een stapel stenen of
planken. Zij kunnen zich ook in losse grond ingraven.
Kikkers kruipen weg in een kuiltje of verlaten holletje
van een ander dier of op de bodem van vijvers of sloten,
mits deze daar geschikt voor zijn: minimaal 80 cm. diep en
voldoende zuurstof bij bevriezing, b.v. door een bundel
rietstengels of stro in het water te plaatsen. Kikkers moeten
op een vochtige plek overwinteren, anders drogen ze uit. U
kunt kikkers helpen door een kuil van ongeveer een halve
meter diep te graven en die losjes te vullen met takken,
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blad, (snoei)hout, stenen, gemaaid gras, dakpannen e.d.
Schuin in de grond ingegraven stukken buis, afgedekt met
blad, zijn ook geliefd.

Als we deze op de tuin tegenkomen, gaat het echt verkeerd.

Zwartvoetindianen.
Vaste planten verdwijnen onder de grond en wachten tot
het warmer wordt. Eénjarige planten, die niet kunnen
overleven, maken zaden die het volgend jaar weer
ontkiemen.
Sommige (eetbare) planten danken hun naam aan de
winter, zoals de wintereik, winterjasmijn, winterwortel,
winterpostelein en de winterakoniet. De winterjasmijn
en de winterakoniet bloeien in februari/maart, dus in
de winter. Maar de wintereik bloeit in april/mei en de
winterwortel is het hele jaar te koop. Winterpostelein heb ik
al helemaal nooit gezien bij Albert Hein en wordt zelfs vaak
als onkruid verwijderd. Toch is het goed eetbaar en levert
in het voorjaar veel vitamine C en mineralen als calcium,
magnesium en ijzer. De Zwartvoetindianen aten zelfs de
knollen en de wortels.
De zaden van wintergerst, wintertarwe, winterrogge en
winterspelt of wel wintergraan hebben zoveel ‘koudebehoefte’ dat het in de herfst of winter gezaaid moet
worden. De zaden van deze planten hebben eerst een
koude periode nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Die koude periode is ook nodig voor het uitlopen van
bollen. In het najaar geplant, leveren zij een vrolijk tuin in
het voorjaar. Zolang er geen vorst in de grond zit kunnen
bollen geplant worden. Geplant in januari zullen ze wel
later bloeien dan op de verpakking aangegeven.

Advocaten en Griekse sage
En dan zijn er nog het winterkoninkje en de
wintertaling. Wanneer ik op wintertaling
Google krijg ik als eerste een advocaten- en
notarissen kantoor. Hopelijk hebben die
geen koude periode nodig. De website
van Vogelbescherming leert me dat de
wintertaling, ons kleinste eendje, de voorkeur
geeft aan ondiepe, rustige, waterrijke
gebieden met welig begroeide oevers. Tijdens
de winterperiode blijft de wintertaling bij ons
trouw aan hetzelfde habitat, maar zoekt dan
ook wel eens de kust op. De wintertaling is
een beschermde Nederlandse soort, maar wordt bedreigt en
staat op de Rode Lijst. In Noord-Europa is de wintertaling
een trekvogel.

Hoe is het winterkoninkje aan zijn
naam gekomen? Hierover vertelt
een Griekse sage: De vogels in het
bos wisten dat de leeuw eigenlijk
de koning van alle dieren was. Maar
toen zij zich op een koude dag
verveelden, besloten ze hun eigen
koning te kiezen. Wie het hoogst
kon vliegen zou koning worden. De
arend vloog hoog op, tot nog slechts
een klein stipje te zien was. Toen
hij weer wilde afdalen, overtuigd
van zijn overwinning, kroop uit zijn
veren een klein bruin vogeltje tevoorschijn, dat nog nét wat
hoger vloog. De arend was verslagen, het winterkoninkje
was geboren.

De Gezonde Stad
en Bomen voor
Amsterdam
Afbeelding: Bomen voor Amsterdam

De Gezonde Stad is een stichting die Amsterdam
duurzaam en gezond wil maken. Dit doen
zij door samen met een community van
Amsterdammers en andere koplopers uit de stad
projecten te starten en bewoners met duurzame
initiatieven te ondersteunen.
Een van deze projecten is Bomen voor Amsterdam. Bomen
zijn belangrijk voor de stad. Bomen laten de stad er mooier
uitzien en maken ons vrolijk en gezond. Bomen vangen
water op als het hard regent en bieden schaduw en koelte
bij extreme hitte. Ze nemen fijnstof op en voorzien ons van
verse zuurstof. Daarom is het belangrijk dat er meer groen
en bomen in de stad komen.
De Gezonde Stad had gratis honderd kanjers van bomen
in de aanbieding. Marga van Aalst, tuin 209, schreef in en
ontving kort daarna het volgende bericht:
Hi Marga!
Verander jouw status maar in ‘bezet’, want wij hebben
goed nieuws. Je hebt een match met jouw Blazenboom.
De liefde blijkt geheel wederzijds te zijn en jullie datelocatie een schot in de roos!
De plant van jouw boom
De Nationale Bomenbank neemt contact met je op om
een afspraak te maken voor de plant van de boom.

Boomverzorgers Max & Max komen bij je langs om jouw
nieuwe liefde in de grond te zetten en voor wat praktisch
relatieadvies. Want het is ook de bedoeling dat je boom
ook gaat verzorgen, en zodat over een paar jaar nog
steeds de vonken ervan afvliegen!
We blijven graag met je in contact. Graag willen we
natuurlijk weten hoe deze prille relatie verloopt.
Deel het op social media
Iedereen mag het weten, jij hebt een maatje voor het
leven! Deel het via social media en in jouw netwerk met
de link www.bomenvooramsterdam.org, een van de
bijgevoegde visuals en #bomenvooramsterdam.
Zoals uit het bericht blijkt, kreeg Marga een Blazenboom,
terwijl ze had ingeschreven voor een Walnoot. Dat werd
snel rechtgezet door Bomen voor Amsterdam en inmiddels
is Marga dus de trotse en gelukkige eigenaar van een mooie
walnoot. De walnoot komt op vrijdag 1 februari a.s.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
Nationale Bomenbank en de gemeente Amsterdam. Als
echte boomverzorgers gaan de hoveniers van de Nationale
Bomenbank samen met Marga de boom planten en
onderhouden, waarschijnlijk in ‘het Bos’ waar voor dit jaar
de aanleg van een voedselbos gepland staat. Een prachtige
start.
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Verslag 71e Algemene ledenvergadering
tuinpark Wijkergouw d.d. 17 november
2018
Technisch Voorzitter: Andrea van Pol
Notulen: Loes Markenstein
Aanwezige stemgerechtigde leden: 61
Aanwezige bestuursleden: Chris Teunissen, Klaas Breunissen, Andrea van Pol, Nelleke Bosland, Margot van de Zilver,
Annemieke Timmerman

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur.
Voorgesteld wordt om agendapunt 2 (uitreiking Europees
Diploma) uit te stellen tot het einde van de agenda. De
agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag 70e Algemene ledenvergadering d.d. 26 mei
2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met
dank aan de notulist.
4. Mededelingen vanuit het bestuur
Chris Teunissen vraagt de aanwezigen om een minuut in
stilte de overledenen in de afgelopen periode te herdenken.
Het gaat om Piet Vega (tuin 70) en Annie van Leeuwen (tuin
218).
In de afgelopen periode zijn nieuwe tuinders gekomen op
nrs. 55, 151, 216, 115, 204 en 108. Zij zijn hartelijk welkom.
Er zijn het afgelopen jaar ook weer ca 100 nieuwe aspiranttuinders bij gekomen.
Er zijn de afgelopen weken inbraken geweest, dus het
dringend advies is om de hekken goed dicht te houden
en waardevolle spullen uit de huisjes te verwijderen. De
borg voor de heksleutel wordt verhoogd naar 45 euro voor
nieuwe tuinders. Het gaat nu om een officiële, niet na te
maken sleutel.
Aan nieuwe tuinders zal nog steeds een bedrag van 150
euro worden gevraagd voor ‘water’, maar dat komt nu in de
reserve voor onderhoud van waterleiding en niet meer voor
vervanging van de waterleiding.
De waterpomp voor complex 3 is vernieuwd, maar heeft te
weinig capaciteit om het complex te beschermen bij ernstige
wateroverlast. Het bestuur heeft de gemeente Amsterdam
in gebreke gesteld en zal eventuele schade aan het complex
bij de gemeente verhalen.
Het bestuur wil verder onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn voor beter gebruik van de boerderij. De kosten
voor de boerderij zijn hoog en het gebruik door tuinders is
niet al te groot. Als externe gebruikers zijn Cordaan en de
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Vrije School in beeld. Het bestuur geeft aan een voorkeur
te hebben voor externe gebruikers met wie contractuele
afspraken zijn te maken (onder andere ook over opruimen
en beheer). Voor de tuinders betekent het dan wel dat er
meer mensen op het tuinpark aanwezig zijn en dat tijdens
de verhuurperiode de boerderij niet gebruikt kan worden
door de tuinders. In antwoord op een vraag of verhuur
aan derden is toegestaan geeft het bestuur aan dat in
overleg met de Bond en de Gemeente het mogelijk is om
te experimenteren. Tuin 41 wijst er op dat verhuur/gebruik
door tuinders zelf, in een vorige ALV is weggestemd. Het
bestuur geeft aan dat dit ook mogelijk moet zijn in de
experimenteerfase, maar dat dan ook afspraken over beheer
en opruimen moeten worden gemaakt met die tuinders.
Het bestuur vraagt de ALV nu om mandaat om een en ander
beter te onderzoeken. Over concrete voorstellen kan op
termijn door de ALV een beslissing worden genomen. Tuin
221 merkt op dat geluidsoverlast als mogelijk probleem
onderkend moet worden. Tuin 208 merkt op dat het
bestaansrecht van tuinparken afhangt van de manier
waarop de ‘publieksfunctie’ vorm krijgt en dat het toelaten
van externe gebruikers daar onderdeel van kan uitmaken.
Tegen het voorstel om het bestuur mandaat te geven om
een en ander verder te onderzoeken worden 7 stemmen
uitgebracht. De rest van de stemmers zijn voor verlening van
het gevraagde mandaat.
Het bestuur zoekt twee vrijwilligers om het project ‘paden
namen geven’ te trekken. Jannie (tuin 208) en Pauline (tuin
159) melden zich aan en zullen op de volgende ALV een
voorstel ter besluitvorming presenteren. De bewegwijzering
en plattegronden zullen ook aangepakt worden.
5. Jaarplan 2019
Klaas Breunissen geeft aan dat het bestuur van plan
is om in 2019 met name aandacht te besteden aan de
punten (1) de organisatie van het tuinpark goed laten
functioneren (bestuur, commissies); (2) gebruik van tuinen
stimuleren (en gesprekken voeren met tuinders die niet
of nauwelijks aanwezig zijn en/of hun tuin verwaarlozen);
(3) medegebruik van het tuinpark door omwonenden en
andere buitenstaanders stimuleren. Vanuit de leden wordt
dit unaniem ondersteund.

6. Begroting 2019
Nelleke Bosland geeft allereerst aan dat in de begeleidende
tekst ten onrechte het bedrag van 28 euro als contributie
voor de Bond wordt genoemd, terwijl dat 85 euro moet
zijn. In de nieuwsbrief zal meer informatie worden gegeven
over de Jaarnota 2019 die door de Bond in januari naar de
leden wordt verstuurd. De verzekeringspremies zijn op de
begroting verhoogd omdat nu de boerderij en gebouwtjes
verzekerd zijn. Bij de Bond zal worden achterhaald
waarvoor in voorafgaande jaren is betaald, terwijl er geen
verzekering was.
Sylvia van Dongen (tuin 193) complimenteert namens de
Kascommissie de penningmeester. Alle vragen zijn naar
tevredenheid beantwoord. De Kascommissie adviseert
positief over de ingediende begroting 2019.
Tineke (tuin 121) krijgt haar bellende mobiel niet stil.
Thea Adriaansen vraagt toelichting op de punten
‘onderhoud tuingereedschap’, ‘onderhoudsbijdrage
gemeente Amsterdam’ en ‘overige huisvestingskosten’. De
penningmeester geeft aan dat de kosten voor onderhoud
van tuingereedschap toenemen omdat Willem Vringer daar
heel veel aan deed, maar dat nu (meer) uitbesteed moet
worden en dat kost geld. Dit was vroeger onderdeel van
het budget voor de tuincommissie, maar is nu een aparte
post op de begroting geworden. De ‘onderhoudsbijdrage
gemeente Amsterdam’ is een bijdrage van 7.500 euro
waarvoor wel facturen moeten worden ingeleverd. Daarom
staat het bedrag zowel bij ‘inkomsten’ als bij ‘uitgaven’.
Wat betreft de ‘overige huisvestingskosten’ zal de
penningmeester in de volgende nieuwsbrief een toelichting
geven.
Tamara merkt op dat de kosten voor de internetaansluiting
wel erg hoog zijn. Chris Teunissen geeft aan dat gekozen is
voor een duur pakket om voldoende bereik te hebben. Hij
zal nakijken of de facturering klopt.
De begroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd
(inclusief de veranderingen in de besteding van de gelden
gereserveerd voor de waterleiding).
7. Verkiezing bestuursleden
Chris Teunissen en Klaas Breunissen nemen afscheid van
het bestuur, na vervulling van hun bestuurstermijn. Andrea
van Pol stelt zich herkiesbaar, ook om de continuïteit in het
bestuur te verzekeren. Nieuwe bestuursleden zijn welkom.
Als nieuw lid van het bestuur heeft zich verkiesbaar gesteld
Marion Cornelissen (tuin 200). Zij geeft aan te beschikken
over een goed netwerk in de ruimtelijke ordening bij de
Gemeente Amsterdam. Zij wil zich graag inzetten voor
zaken als het contract 2020 met de Gemeente en de
uitvoering van het jaarplan 2019.
Thea vraagt of er geen kandidaat voorzitter is. Andrea
van Pol geeft aan dat geen van de bestuursleden zich als
voorzitter verkiesbaar heeft gesteld. Het bestuur kan ook
zonder een door de ALV gekozen voorzitter functioneren.
De stemcommissie (Tamara, Andre, Pauline) telt de stemmen.

Andrea van Pol wordt gekozen met 61 stemmen en Marion
Cornelissen wordt gekozen met 59 stemmen.
8. Wijziging Supplementreglement
Gwen (Tuincommissie) geeft een toelichting op het voorstel
tot schrappen van de verplichting voor tuinders grenzend
aan de hoofdpaden om tot 40 cm van dat hoofdpad te
wieden. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
9. Toekomstvisie Bond (zie blz. 36, Vroegop herfst
2018)
Bert Kuit (Bondsbestuur) geeft aan dat het van belang is dat
tuinparken niet langer eilandjes zijn in de stad die alleen
door tuinders worden gebruikt, maar dat men zich zal
moeten openstellen voor gebruik door buitenstaanders. Het
zullen meer ‘buurtgroenvoorzieningen’ moeten worden.
Dat lijkt de enige strategie om het voortbestaan van de
tuinparken in Amsterdam te verdedigen. Samenwerking met
de omwonenden is van groot belang.
Thea vraagt wat bedoeld wordt met ‘gemeenschappelijke
vormen van beheer’. Bert Kuit geeft aan dat de Bond
geen vaste vormen voor samenwerking met buurt en/of
Gemeente voor ogen heeft, maar juist ruimte wil bieden
voor allerlei nieuwe initiatieven.
Klaas Breunissen vraagt of de delegatie van Wijkergouw
naar de Bondsvergadering van december 2018 mandaat
krijgt om deze denkrichting van de Bond te ondersteunen.
Over concretere uitwerkingen bij Wijkergouw kan later in
de ALV worden besloten.
Een meerderheid van de leden stemt voor een dergelijk
mandaat voor de delegatie.
10. Rapportage commissies
• Andre Tuin (inkoop) geeft aan dat de verkoop van gas en
in de winkel iets terug loopt. Vermindering in verkoop
van gas kan bv worden verklaard door een toename
in gebruik van koelkasten op zonnepanelen. Er wordt
gewezen op de voordelen van aankoop van tuinspullen
in de winkel.
•

Thom (Arbo) geeft aan dat er een 2e defibrilator nodig
is om in complex I en II te kunnen gebruiken. Nelleke
Bosland geeft aan dat door de Bond een cursus wordt
georganiseerd in voorjaar 2019 voor het gebruik van
defibrilatoren.

•

Bram (bouwcommissie) geeft aan dat dit jaar (2018) 10
huisjes voor verkoop zijn getaxeerd. De bouwcommissie
wil ook graag betrokken zijn bij acties rondom
verwaarloosde tuinen, omdat het dan vaak niet alleen
om verwaarlozing van het groen gaat maar ook vaak
om verwaarlozing van de huisjes. Hij geeft aan dat het
maandelijks advies-spreekuur van de bouwcommissie
goed loopt en in een behoefte voorziet.
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•

•

Marian (barcommissie) geeft aan dat vooral in het
seizoen de bemensing van de bar moeilijk is. Uitbreiding
van het aantal medewerkers (nu 12 mensen) is wenselijk.
Zij geeft aan dat er de afgelopen 7 maanden 30 vaste
momenten van gebruik van de boerderij zijn geweest.
Thea (redactiecommissie) doet een oproep voor
meer input van tuinders voor het Wijkergouwtje.
Daarnaast wijst zij op de vernieuwde website, met een
nieuwspagina.

•

Sylvia (Kascommissie) doet een oproep voor een extra lid
voor de kascommissie, die eerst een jaar ingewerkt zal
worden.

•

Gwen (Tuincommissie) geeft aan dat Willem Vringer
niet graag in het zonnetje wordt gezet, maar dat
het deze zomer toch gelukt is. Zij geeft aan dat de
verminderde inzetbaarheid van Willem opgevangen
zal moeten worden. Er zijn twee nieuwe coördinatoren
voor de werkbeurten gevonden. Verder wijst ze op de
verbeteringen die aangebracht zijn bij de ingang van
complex I en II, de speeltuin, de stapelmuur, het bos,
de boerderijtuin en de vlindertuin en op de workshops
natuurlijk tuinieren die zijn gehouden.
Gwen geeft aan dat omdat het onderhoud van het
hoofdpad veel ‘uren tuinbeurt’ kost besloten is te
experimenteren op twee stukken. Op het ene stuk wordt
gewerkt met Gralux (een leemachtige gladde laag) en
op het andere stuk wordt gekeken naar het effect van
vergrassing. Na 1 jaar zal het effect worden geëvalueerd.
Laetitia (tuin 26) merkt op dat de afvoer van de huidige
deklaag van het hoofdpad problematisch kan zijn, omdat
er onder andere sintels van de Hoogovens in verwerkt
zijn.
Gwen geeft aan dat de tuincommissie enthousiast is
over het plan voor een gezamenlijke schouw van tuinen
met de bouwcommissie. Vervolgens vraagt ze om
medewerkers voor * het terreintje * ter ondersteuning
van de hakselploeg * als coördinatoren bij de
werkbeurten * als coördinator voor onderhoud aan de
speeltuin * als achtervanger voor Willem Vringer.

•

•

Nico (Klusteam) geeft aan dat gedurende het afgelopen
jaar het klusteam hard heeft gewerkt aan achterstallig
onderhoud. Jammer dat Marcel nu uitgevallen is als
mede-coördinator. Nico stelt voor om komend jaar in
een andere opzet te gaan werken. Niet alleen klussen
uitvoeren op de 1e zaterdag van de maand, maar
afhankelijk van de klus daar meerdere zaterdagen
achter elkaar aan te werken. Een en ander in overleg
met de Tuincommissie, want de klussers komen uit de
tuinbeurten.
Theo (Waterleidingcommissie) geeft aan dat de
hoofdkranen van de waterleiding vervangen zijn. Die
worden pas afgesloten als er een koudegolf komt. Maar
tuinders wordt aangeraden om nu vast het water af
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te sluiten en de leidingen door te blazen. Theo zal de
melding van een lek bij het hek van complex III bekijken.
•

Nel (Lunchcommissie) doet een oproep voor
medewerkers die tijdens de lunch de kassa willen doen,
omdat de drukke lunch met z’n tweeën niet te doen is.

11. Bondsvergadering
Klaas Breunissen geeft aan dat op de komende
Bondsvergadering (dec. 2018) gesproken zal worden
over de begroting 2019, de Bondsvisie, herziening
Bondsbouwreglement en nogmaals over het
woonplaatsbeginsel. De Bond had in het reglement
van Wijkergouw het vereiste van wonen in Amsterdam
geschrapt, maar gaat nu voorstellen om te eisen
‘woonachtig in de metropool Amsterdam’.
12. Rondvraag
Gevraagd wordt of Wijkergouw een aparte container voor
plastic kan krijgen. Dat is vrij kostbaar en gewezen wordt
op de mogelijkheid om bij de Landmarkt plastic gescheiden
aan te bieden. Wel wordt iedereen opgeroepen om plastic
inderdaad te scheiden van het overige afval.
Over de buiten voor algemeen gebruik geplaatste vriezer
wordt gemeld dat die stuk is. Gevraagd wordt om hulp
voor het afvoeren en of de vriezer in de winkel bruikbaar
is. Aangegeven wordt dat de vriezer in de winkel al 15 jaar
niet gebruikt is.
2. Uitreiking Europees Diploma
Dit diploma voor Wijkergouw wordt uitgereikt door Ruud
Grondel (AVVN). Het diploma komt van de Europese koepel
van tuinparken (Petit Terrains Familiaux) en is uitgereikt
omdat Wijkergouw zo goed scoort bij het natuurlijk
tuinieren. Men was vooral onder de indruk van de aandacht
voor de natuur, het watermanagement, de hoeveelheid
vrijwilligers in commissies, de aandacht voor bijen en
insecten, de speeltuin en het composteren. Voor Marga
van Aalst die het natuurlijk tuinieren op Wijkergouw heeft
aangejaagd volgt een groot applaus.
Tenslotte: afscheid Chris Teunissen en Klaas
Breunissen
Andrea vraagt een groot applaus van de aanwezigen voor
de inzet van beide heren in het bestuur van Wijkergouw. Zij
roemt de energie, muzikaliteit en verbindende kracht van
Chris en van Klaas de bestuurlijke ervaring, de structuur en
het streven naar een lange termijn visie.

Opmerking: Door drukte en Kerstvakantie zijn bovenstaande
notulen nog niet officiëel goedgekeurd door het bestuur.
Dit zal gebeuren in de bestuursvergadering van 25 januari
2019. Mochten er nog wijzigingen of aanvullingen zijn dan
worden deze opgenomen in een bestuursbrief en/of het
voorjaarsnummer van het Wijkergouwtje.

Ellen in septic
wonderland
Tekst en foto’s: Ellen Burgwal

Na eindelijk na jaren mijn septictank
gelokaliseerd te hebben, heb ik mij dit najaar
gestort op het vinden van een goede, vlotte,
niet al te dure rioolservice om mijn overvolle
septictank te komen legen. Ik heb bij 4 of 5
bedrijven offertes opgevraagd, die niet direct 1
op 1 te vergelijken waren. Sommige gingen uit
van tijd, al dan niet met reis -en storttijd, vaste
tijdslots of werkelijke tijd, andere weer van
het aantal m³ en een minimale ploeggrootte.
Uiteindelijk ontliep het elkaar in mijn specifieke
geval niet zoveel. Bij mij heeft de termijn waarop
ze konden komen de doorslag gegeven.
Ik heb gekozen voor RSNH (Rioolservice Noord Holland)
uit Opmeer. Zij kwamen met de opmerking dat er geen
zwaardere vrachtwagens dan 5 tonners over de Wijkergouw
mogen rijden. Zij beschikken in ieder geval over kleine
zuigwagens van 1m³. Heel handig voor over de Wijkergouw
en ook lekker licht voor op ons park.
RSNH berekent een prijs van €100,- per uur excl. btw. De
uren die meetellen zijn zowel reistijd (ca. 2u), storttijd (ca
30min) en arbeidstijd (in mijn geval was dat 45min). Op zich
dus relatief veel geld voor indirecte tijd, maar nog steeds
maar ca. €20,- in totaal duurder dan het goedkoopste
bedrijf.
Ik was in m’n ééntje ca. € 325,- (excl. btw) kwijt (€ 395,incl. btw).
Al vanaf het inhuren van RSNH met 2 tuinen is het de
goedkoopste optie, omdat je de reis-en stortkosten over de
deelnemende partijen kunt uitsmeren.

Er is evt. ook een optie om zowel met die kleine 1m³ wagen
te komen die goed bij en op het park kan komen, als ook
met een 2e, grotere wagen, 5m³ (of misschien nog groter),
die ergens wordt geparkeerd tot waar deze qua gewicht
geoorloofd is te komen. Op die plek kan dan de 1m³ wagen
legen in de grotere wagen en weer terug rijden voor het
legen van meerdere tanks.
Dit is natuurlijk allemaal wel weer iets bewerkelijker maar
vast wel onderhandelbaar.
De voorbereiding:
• Lokaliseer de septic tank
• maak deze vrij zodat de deksel er gemakkelijk af getild
kan worden. Het rioolbedrijf kan dat ook doen, maar dat
kost u geld.
• bepaal het aantal meters zuigslang dat nodig is om
de septic tank te bereiken. Ga ervan uit, dat het
zuigwagentje op het hoofdpad moet blijven staan en via
de slootkant en evt. die van de buren naar uw septictank
moet zien te komen. Als de slang een sloot kruist, moet
u met meer meters rekening houden dan de strekkende
meters, ca 2m extra per kruisende sloot.
• bepaal de inhoud van de septic tank. Mijn tank zat
tjokvol en bleek na leging 0,5m³ inhoud te hebben
gehad.
Het was ff een shitklus om het allemaal op en uit te zoeken,
maar zeker de moeite waard en ik ben blij, dat ik nu na het
doortrekken met een gerust hart achterom kan kijken.

Before 			

After
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BEDKASTEN

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Wat maakt Easy Living
zo uniek?

CS-Bedsysteem

• Permanente expositie van meer dan 80 slaapbanken en 8 bedkastenprogramma’s in het
betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en litsjumeaux).
• 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.

Dwarsslaper

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!

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

Clic-Clac

internet:
http://www.slaapbanken.nl
e-mail: easy@open.net

-

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

AdVeLo
Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

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
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Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam
Tel: 020 6793948 / 06 24646502
Referentie op verzoek te verstrekken

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere
diensten

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191
Inkoop winkel: Wil Tim

Bestuur
Voorzitter: Chris Teunissen
Vice voorzitter en 1ste secretaris: Klaas Breunissen
2e secretaris: Andrea van Pol
Penningmeester: Nelleke Bosland
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Diny Teekman
Algemeen bestuurslid: Annemieke Timmerman

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

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

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: Chikako Watanabe, Daphne van
Kempen, Diana Tromp, Ewoud Hoogendijk, Frank
Hoekstra, Herman & Thea van Kempen, José Haverkamp,
Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers en Nieko Nierop
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur

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

’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
Stenen en tegels: indien voorradig
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.
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In het seizoen geopend op zaterdag van 12.00 uur tot
14.00 uur (lunch).
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. 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.

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
Hek is open of hulpvrager/melder roept iemand op om het
hek open te doen.
Complex 1 en 2 (tuin 1 t/m 132) via entree Zuiderzeepark t/o
54, nabij 1024 MG Amsterdam
Complex 2 en 3 (tuin 93 t/m 229) via entree Wijkergouw 30,
1023 NX Amsterdam
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
Openbaarheid tuinparken gemeente Amsterdam:
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.

