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Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
E-mail: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
facebook.com/tuinparkwijkergouw
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 en Joke van 
Pel. Vormgeving: Robert Oomen. Vaste 
medewerkers: Klaas Breunissen, Michael 
Kerkhof, Nanny Kok en Moniek van der Kroef. 
Beheer Website: Cindy Wever en Michel 
Walraven, e-mail: Webredactiewijkergouw@
gmail.com. Sluitingsdatum voor het inleveren 
van kopij voor het volgende nummer is 1 juli 
2021. Digitaal aan te leveren per e-mail naar 
wijkergouwtje@gmail.com, of per post aan 
Redactie Wijkergouwtje, Wijkergouw 30, 1023 
NX Amsterdam.

Wijkergouwtje niet ontvangen? 
Meld dit in ieder geval aan het bestuur: 
tuinparkwijkergouw@gmail.com. Het is niet 
mogelijk een nummer na te sturen. Wel staat 
het Wijkergouwtje op onze website www.
wijkergouw.nl/archief. In het seizoen kunt u op 
zaterdagochtend een Wijkergouwtje ophalen 
in de Boerderij, zolang de voorraad strekt.
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Lovend artikel in Volkskrant
In de Volkskrant van maandag 22 februari j.l. schreef Caspar 
Janssen een mooi artikel over diverse tuinparken in Amsterdam, 
waaronder Wijkergouw. Tuinders Annemieke Timmerman 
en Joke van Pel liepen eerder met hem en fotograaf Lauren 
Hillebrandt over het park en Caspar schreef een lovend artikel 
over het nut van de volkstuinparken. Het hele stuk is te lezen via 
de link op onze website, www.wijkergouw.nl 
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De winter begon dit jaar rond 10 februari. Sneeuw, ijs en 
schaatsen waren aan de orde van de dag. Nauwelijks een 
week later brak de lente aan en stonden de krokussen 
in bloei. Op 23 februari zat ik, in  een verlegen zonnetje 
en 15 graden in mijn tuin. Koolmeesjes, pimpelmeesjes, 
staartmeesjes, een roodborstje en een vinkenvrouwtje eten 
van het uitgestrooide zaad en verdringen zich rond hun 
‘zwembad’. Zelfs een specht landt op 2 meter afstand in een 
struik. In de bloemen van de helleborus wemelt het van de 
bijen en doet de eerste grote dikke hommel zich te goed. 
Plots, een duikvlucht. Ik zie een gestreepte ondervleugel 
vlak langs me scheren. Weg zijn alle vogeltjes. Een sperwer 
jaagt er één achterna en samen verdwijnen ze in de verte. 
Zomaar een dagje in mijn tuin. Het kan gelukkig weer, de 
lente komt eraan.

In dit nummer vindt u een artikel over bodemdiertjes. 
Wat kriebelt er onder onze voeten, zonder dat we het 
weten? Joke van Pel vertelt u er alles over. We verschaffen 
duidelijkheid over de hardnekkigste onkruiden. Of zijn het 

toch kruiden, die we kunnen opeten of waar de bijen en 
vlinders blij van worden. En verder praat het bestuur ons bij 
over alles wat we willen weten voor de volgende ALV.

Helaas geen kinderpagina meer. Emma & Emma zijn 
inmiddels druk met hun school en op onze oproep aan 
tuinkinderen heeft geen reacties opgeleverd. Heb jij er zin 
in? Schrijf dan naar wijkergouwtje@gmail.com

We hebben natuurlijk wel de andere vaste rubrieken. 
Nieko Nierop van de lunchcommissie staat dit keer in 
het Zonnetje, Klaas Breunissen schrijft in zijn rubriek de 
Buitenwereld over de losgebarsten strijd rond de plaatsing 
van Megawindmolens langs de A10 en er is een pagina met 
Tuin(ders)post.

Iedereen een fijn tuinjaar gewenst en veel leesplezier.

Thea Adriaansen

DOE HET NIET!
Ondanks herhaalde verzoeken wordt er nog steeds 
klimop (hedera) tussen het groenafval in het Bos 
aangetroffen. Klimop mag niet tussen het gewone 
groenafval worden aangeboden. Klimop verteert 
moeilijk en elk stukje loopt heel snel weer uit. 
Klimop is één van de planten die apart moet worden 
aangeleverd. De boswachter vertelt u waar u het kunt 
storten. Er wordt gewerkt aan een kaart die u in uw 
huisje kunt bewaren, met daarop de planten die niet 
op de composthoop mogen, niet te verwarren met de 
(on)kruiden die in dit nummer worden uitgelicht op 
pag. 6 e.v

Ome Willem is er niet meer

Willem Vringer
4 april 1935 - 14 april 2021

Betrokken, eigenzinnig, markant. Het is niet 
in woorden uit te drukken wat Willem voor 

Wijkergouw heeft gedaan en betekend. Meer 
dan 40 jaar was hij de man van het onderhoud 
en behoud van ons park en het materiaal. Wij 

gedenken hem met veel respect en dankbaarheid. 

Vaarwel, ome Willem.

Namens het Bestuur Wijkergouw,
Andrea van Pol, voorzitter

Voorwoord
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Tekst en foto: Joke van Pel
Afbeeldingen: IVN en Wageningen UR

De gezonde bodem
In een televisie-uitzending van Zembla (8 januari 2021) over 
bodemschade zag je het verschil tussen het toepassen van 
stroken met verschillende gewassen en een akker beplant 
met slechts één soort en gebruik van veel kunstmest en 
landbouwgif. Bij de eerste teeltwijze is de grond rul, zijn 
de planten minder vatbaar voor plagen en zijn er minder 
bestrijdings-middelen nodig. Dit in tegenstelling tot de 
grond die wordt uitgewoond door monoculturen en bakken 
landbouwgif. Die grond is hard en compact, het bodemleven is 
nihil, weg vruchtbaarheid.

De grond op ons tuinpark, veen en klei.
Waar wij nu tuinieren stroomde ooit het Oerij, het 
mondingsgebied van een noordelijke tak van de Rijn. Nadat 
door de vorming van strandwallen, zo rond het begin van onze 
jaartelling, dit zeegat langzaam aan verzandde, ontwikkelde 
zich een binnendelta met slenken en kreken. Langs de slenken 
werd klei afgezet waardoor oeverwallen ontstonden. In de 
stroomgeulen ontstond veen dat later weer met klei werd 
overdekt. Nu nog kunnen we de loop van oude veenriviertjes 
in het landschap zien, zoals de Waterlandse Dieën. (1)

De grond onder onze voeten

Mijn tuingrond bestaat voornamelijk uit klei, dikke kans 
dat een andere tuin vooral uit veengrond bestaat, of 
een mix daarvan. Ik vind in mijn bodem veel schelpen 
maar ook andere “historische” bodemschatten zoals 
oude potscherven en pijpenkopjes. In het recent 
verschenen boek over de historie van Schellingwoude 
lees ik dat de eerste bebouwing waarschijnlijk op de 
plek van ons tuinpark heeft gelegen. En ook dat de 
Wijkergouw ooit is aangelegd als veendijk. Op oude 
kaarten vind je de ligging van het dijkje nog terug. (2)
Toch bijzonder om te weten. Wij tuinieren dus op oude, 
onbedorven grond. (3) 

Het is midden in de winter als ik de roze 
anemonen in de tuin een halt toeroep, tot hier 
en niet verder. Ik trek dikke wortelstokken 
uit de grond, de nieuwe scheuten zijn alweer 
goed zichtbaar. Ik kan erop wachten, de 
roodborst is er als de kippen bij om toe te 
slaan in de omgewoelde grond.  

Daar gaat dit artikel over; de o zo belangrijke 
grond van onze tuinen en alles wat daarin 
leeft. Zonder alle beesten en beestjes, 
schimmels, micro-organismen, doorworteling 
enz. is de grond niet gezond. De tuin heeft ze 
nodig, net zoals wij de miljoenen bacteriën 
nodig hebben die in onze darmen aanwezig 
zijn.  

1.  Monnikenwerk, uitgave van Stichting De Wielenmaker, Centrum voor natuur- en milieueducatie landschap en cultuurhistorie, ISBN 978-90-
9022878-5

2.  Grote Historische Provincie Atlas 1849-1859, Wolters-Noordhoff, ISBN 90-01-96844-9
3.  Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land, uitgave Stichting Historisch Centrum Amsterdam Noord
4.  Onderste boven, een uitgave ter ere van de 6e editie van de Bodemdierendagen

De Vereniging voor Milieuvriendelijk Tuinieren in Lelystad, 
illustratie Hans Postema

Bodemvondsten
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Wat leeft er allemaal in de grond?
Het bodemleven is een wereld apart. Het is een organische 
geheel, een onderaards rijk van levende en dode materie 
dat elkaar nodig heeft. Wie wat opeet, kun je mooi zien op 
bijgaande illustratie genaamd het voedselweb. (4) Je zou er 
eigenlijk eens in willen rondkijken, zoals je onderwater kan 
doen, zwemmend met bril en snorkel. 
Wat wij als tuinierder aan de bodem onttrekken moeten 
we dan ook weer aanvullen. Denk daarbij aan vocht en 
mineralen. Een bodem in balans levert ons gezonde planten. 
En dat aanvullen kunnen we het beste doen met onze 
eigengemaakte compost.

Verder lezen en doen:
Elk jaar rond dierendag gaan overal in het land 
honderden mensen op bodemdierensafari in eigen tuin of 
in het park. Dit jaar is dat van 24 september tot en met 6 
oktober. In 2021 is dat al voor de 7e keer. Natuurlijk kunt 
u het hele jaar door bodemdieren zoeken en doorgeven 
op www.bodemdierendagen.nl maar tijdens de ‘officiële’ 
bodemdierendagen worden de gegevens verzameld voor 
de jaarlijkse Bodemdieren Top 3 van Nederland. In 2020 
versloeg de regenworm de pissebed. Vertel op de site 
wat u doet voor de bodemdieren en ontvang het boekje 
‘Ondersteboven’, met leuke weetjes over bijzondere 
bodemdieren en een bodemdieren-zoekkaart.
 
Antwoord op vragen als: Hoeveel harten heeft een 
regenworm, hoeveel soorten slakken zijn er in de wereld 
en helpt een pissebed echt tegen bedplassen, vindt u op 
de website van het IVN, https://www.ivn.nl/2uurnatuur/
weetjes-0

De onderwereld van de tuin, van microbe tot bol, door 
Romke van de Kaa. Elke tuinier zou iets moeten weten 

over de bodem, en wat daar allemaal in leeft en krioelt. 
Het ‘is’ daar niet alleen, maar communiceert voortdurend 
met elkaar. Romke van de Kaa vertelt er alles over. 
Uitgever Atlas Contact, EAN 9789045042084.

De ongespitte tuin 
Wel of niet spitten in de tuin? Met dit boek laat een van 
de bekendste tuiniers van de VS - Charlie Nardozzi - zien 
dat een ongespitte tuin geweldige voordelen heeft. Of u 
nu groenten, kruiden of bloemen wilt telen, niet spitten 
levert een gezondere tuin en een fantastische oogst op. 
En het kost bovendien véél minder tijd en werk.  

No-dig gardening, niet-spittend tuinieren, is het eigentijdse 
antwoord op conventionele tuinmethodes. In een 
ongespitte tuin wordt de aarde niet telkens omgewoeld 
en bewerkt en daarmee ernstig verstoord. Nee, de teellaag 
bestaat uit een opbouw van laagjes organisch materiaal 
(daarom heet deze aanpak ook wel ‘lasagne-tuinieren’). 
Zo bouw je gezonde, voedselrijke teelgrond op en laat je 
het uiterst nuttige microbiële bodemleven met rust. ISBN 
9789050117975, Uitgeverij KNNV.

Voedselweb. 
Ron de Goede/Wageningen UR

Dus op naar mijn eigen composthopen. De oudste hoop die 
nu drie jaar ‘bezig’ is, graaf ik af. Ik kom van alles tegen; 
dikke vette wormen, pissebedden, slakken, een enkele 
duizendpoot, een klompje gele eitjes, waarschijnlijk van 
een spin, wat witte maden, en alles wat kleiner is dan ik zo 
met het blote oog kan waarnemen. Elk voorjaar verspreid 
ik de compost rond mijn tuinplanten. Door jarenlang 
mijn bodem zo te bemesten is de harde klei veranderd in 
een losse grondlaag. Onderspitten doe ik niet meer, dat 
verstoort weer het bodemleven van de grond. En zo is de 
kring gesloten, met dank aan al die bodemdiertjes die hun 
vrijwillige bijdragen hebben geleverd. 
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Onkruiden
Naast gewenste planten groeien in onze tuinen ook onkruiden die we liever niet zien. Sommige zijn (haast) niet uit te roeien, 
andere blijken ook goede kanten te hebben. Belangrijk is, deze planten te herkennen om vroegtijdig in te kunnen grijpen, 
zodat ze in ieder geval geen overlast kunnen geven aan buurtuinen. We zetten de belangrijkste hieronder op een rijtje. 

Tot onze schrik komen we op ons park in verschillende 
tuinen de Japanse duizendknoop tegen. Van klein, tot 
GROOT, tot zeer woekerend door een tuin, uitlopend naar 
de buren. Een woekerende plant houdt zich immers niet aan 
tuingrenzen. Helaas, ook in het algemene deel van het park 
steken de rode steeltjes hier en daar de kop op en worden 
er kostbare tuinbeurt-uren op ingezet. Op ons tuinpark zien 
we de plant graag verdwijnen.  

Kijk alstublieft goed naar de afbeeldingen en vervolgens 
kritisch naar de planten in uw tuin. Als u de plant of 
scheuten ziet, graag direct verwijderen. Stelselmatig 
uittrekken van de scheuten heeft uiteindelijk uitputting 
van de plant tot resultaat. Graag afvoeren met het huisvuil, 
het mag nooit in het Bos worden gebracht, want elk stukje 
vormt een nieuwe plant. Bij twijfel mag u altijd iemand van 
de tuincommissie benaderen. 

Reuzenberenklauw, 
giftig sap

De reuzenberenklauw staat sinds 2017 
op de Europese Unielijst van Invasieve 
Exoten, net als de Japanse duizendknoop 
en de reuzenbalsemien. Bestrijden van de 
reuzenberenklauw is een hele klus maar is 
zeker uitvoerbaar. Voorkomen dat de planten 
gaan bloeien is essentieel. Het beste is de 
plant met wortel en al te verwijderen. Draag 
goede beschermende kleding, want het 
bijtende, weg-spattend sap kan brandblaren 
veroorzaken.

Japanse duizendknoop
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Paardenbloemen 
belangrijk voor vlinders en bijen

In het vroege voorjaar, zijn bloeiende paardenbloemen 
heel belangrijk voor vlinders, bijen en andere insecten als 
bron van nectar en stuifmeel. Toch is de paardenbloem 
niet onomstreden. Ze wordt vaak gezien als onkruid. 
Weghalen van paardenbloemen werkt vaak averechts: de 
paardenbloem kiemt het liefst in losgewerkte grond en elke 
stukje penwortel dat achterblijft kan weer uitlopen. Om 
uitzaaien te voorkomen knipt u de bloem direct na de bloei 
af.

Reuzenbalsemien/springzaad
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) is een eenjarige plant die wel 
tot 2 meter hoog kan worden, met lila/roze bloemen die nu net is gekiemd. 
Verspreiding vindt plaats doordat de zaden wegschieten bij aanraken. Door 
zijn sterke geur lokt de plant bestuivers van inheemse soorten weg, waardoor 
deze minder zaad produceren en zich dus minder verspreiden. Bloemen 
verwijderen vóór het zaad wegschiet.

Zevenblad
Groeit het liefst op beschaduwde 
plekken op vochtige grond. De 
plant wordt 60-90 cm. hoog en 
heeft ondergrondse uitlopers. Net als 
bij heermoes, loopt elk achtergebleven 
stukje wortel weer uit. Als zevenblad 
niet in toom wordt gehouden door regelmatig plukken, 
kan het de hele tuin in beslag nemen. Zevenblad 
bevat o.a. vitamine C, caroteen en kalium. De bladeren 
kunnen als spinazie worden bereid. Verder versterkt 
zevenblad de werking van de nieren en is urine 
afdrijvend. Zevenblad heeft dunne, witte wortels. 
Vanuit elke knoop groeit de plant weer verder, het 
liefst in los gemaakte grond. Het beste is dus, het blad 
te plukken en de grond met rust te laten. De wortels 
mogen niet op de composthoop, maar afvoeren met het 
huisvuil.

Kleefkruid
Kleefkruid dankt haar naam aan het feit dat ze overal 
aan vast blijft zitten, door alle haartjes die aan de stengel 
en de vruchtjes zitten. Zo zorgt de plant voor haar 
verspreiding. Kleefkruid groeit overal en bloeit van juni 
tot oktober. Op voedselrijke, vochtige bodem kan het hele 
matten vormen en alles overwoekeren, de stengels kunnen 
tot 1,5 meter lang worden. Vroeger werd kleefkruid 
gebruikt bij het stremmen van melk om kaas te maken. 
Ook wordt er zalf mee gemaakt die helpt bij wondjes en 
huidirritatie. Het is familie van lievevrouwebedstro.
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Heermoes 

Heermoes is een overlever. Al in de tijd van de dinosauriërs 
was deze plant de meest voorkomende. Het is een lastig 
onkruid. Heermoes verspreidt zich via wortelstokken 
die metersdiep in de grond vertakkingen maken en elk 
achtergebleven stukje wortel groeit opnieuw uit. Heermoes 
kan slecht tegen diepe schaduw of dichte beplanting. De 
plant groeit het liefst op vochtige, voedingsarme, zure, vrij 
open grond maar handhaaft zich in elk milieu. Simpelweg 
afknippen en laten liggen, de bodem bemesten met 
(biologische) mest of veel schaduw creëren kan helpen. 
Toch is het niet alleen kommer en kwel, heermoes wordt 
in de fytotherapie gebruikt als alternatief geneesmiddel 
o.a. tegen long- en gewrichtsproblemen. Bovendien 
werkt heermoesgier perfect als plantversterker. Plant en 
plantendelen afvoeren met het huisvuil.

Brandnetel 
Er is verschil tussen de grote, uit wortelstokken groeiende 
brandnetel en de kleine, 1-jarige met een wortelstok. Maar 
beide soorten hebben brandharen aan de stengel en aan 
de bovenzijde en de rand van het blad. Na aanraking kunt 
u de huid insmeren met gekneusd blad van weegbree 
of hondsdraf. Jong blad van de grote brandnetel kan 
voor soep of kruidenthee worden gebruikt. Door ze te 
koken verliezen de brandharen hun werking. Brandnetel 
werkt bloedzuiverend en spijsvertering bevorderend. De 
brandnetel is een belangrijke waardplant voor de rupsen 
van o.a. atalanta, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en 
kleine vos. Doe deze dagvlinders een plezier en zet een 
plukje brandnetels in een pot op een zonnige plek. Tenslotte 
kunt u brandnetelgier tegen luizen inzetten. 
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Bestuurlijke zaken
Foto dateert van voor de Corona-crisis

Voorjaarsvergadering (75e ALV) 
Wijkergouw

Beste tuinder,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de 75e 
Algemene Leden Vergadering van Tuinpark Wijkergouw 
op zaterdagmiddag 29 mei a.s. van 14.00 tot 16.00 
uur, online en gedeeltelijk fysiek (al naar gelang de 
Coronamaatregelen) in/vanuit de boerderij. 
Op deze voorjaarsvergadering bespreken we de 
jaarverslagen (zie verder in dit Wijkergouwtje), en het 
gemeentebeleid tuinparken, en de commissies brengen 
verslag uit. 

Gezien de Coronaregels verwachten we dat we met een 
beperkt aantal tuinders in de boerderij mogen zijn. Met de 
Bond is afgesproken dat we een zoomlink krijgen waarin 
deelnemers en toehoorders toegang kunnen krijgen. Deze 
link en instructies (hoe aan te melden, hoe te stemmen en te 
machtigen) zullen half mei aan u allen worden toegestuurd. 
Graag (rond)vragen van tuinders voor 22 mei a.s. aan ons 
mailen: tuinparkwijkergouw@gmail.com onder vermelding 
van ALV. 

Ik hoop velen van u digitaal te mogen zien in de zoom-ALV 
van 29 mei! En in de weken ervoor zoemen we natuurlijk 
tussen de bijen op 1,5 meter op ons Wijkergouw. 

Andrea van Pol, voorzitter.

Agenda ALV
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsvergadering 

van 14 november 2020 (staat in Wijkergouwtje winter 
2020, pagina 12-14)

3. Mededelingen vanuit het bestuur 
4. Jaarverslag 2020: bespreken en vaststellen 
5. Financieel verslag 2020: bespreken en vaststellen 
6. Voorzien in vacatures: Bestuur en kascommissie hebben 

vacatures open staan 
7. Rapportage vanuit de Commissies
8. Gemeentelijk volkstuinenbeleid (Portefeuillehouder 

Nelleke Bosland informeert de leden over de stand van 
zaken m.b.t. het gemeentelijk volkstuinenbeleid en de 
onderhandelingen daarover)

9. Bondsvergadering
10. Rondvraag

Wijkergouw 
Jaarverslag 2020 
Tekst: Annemieke Timmerman, oud-secretaris

Stilstaan bij 2020 … 
De laatste digitale nieuwsbrief op 30 december 2020 van 
Andrea aan alle tuinders was helder en gaf een beknopt en 
overzichtelijk beeld van het bijzondere jaar dat we achter de 
rug hebben. 

januari, februari … Niets staat stil. Een tuinder weet 
dat als geen ander. Al lijken de gigantische sparren bijna 
bewegingloos op ons neer te kijken, ook zíj groeien, net als 
het gras en de vlinderstruik.

maart, april, mei … En toen werd er aan de noodrem 
getrokken en kwam de hele bliksemse boel wel heel 
piepend tot stilstand. Een onwerkelijke tijd. Strakblauwe 
luchten, lege straten, en wij Wijkergouwers snelden naar de 
tuin. Buiten in het groen waren de Coronaregels namelijk 
veel beter te doen dan in een stadswoning.  

juni, juli, augustus…  Tuinders zijn inventief: muntjes voor 
de gasflessen, take-away lunch, werkbeurten op 1,5 meter 
(lengte van een hark, lekker makkelijk). Zelfs de verkoop van 
de huisjes gaat online. We tuinieren als nooit tevoren, het is 
gezellig en saamhorig.

september, oktober, november …  Het seizoen loopt 
af. Een Algemene Leden Vergadering via mail en brieven. 
Wij, als bestuur, missen het samenzijn met de tuinders, de 
discussies en de verslagen van alle commissies tijdens zo’n 
middag. Maar het is niet anders. 

december…  Er dient zich een tweede crisis aan: de 
plannen van de gemeente voor de volkstuinen. Ook nu blijkt 
de saamhorigheid, de strijdbaarheid en veerkracht groot, 
van alle Amsterdamse tuinparken en van Wijkergouw in het 
bijzonder. Het was een bewogen jaar en het waren zeker 
ook bewogen laatste weken, maar er zit niks anders op: 

… vooruit naar 2021!

Het C-woord 
COVID, 2019 eindigde ermee en het virus beheerste heel 
2020 het leven van mensen in de hele wereld. Daar is al 
zoveel over geschreven, we kunnen het C-woord niet meer 
luchten of zien … . 
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Bestuursnieuwsbrieven 
Redelijk consequent is er elke maand een digitale 
bestuursnieuwsbrief verstuurd aan de tuinders. Ook nog 
wat losse edities, als de actualiteit dat nodig maakte. 
Allerlei informatie moest gedeeld worden met de tuinders. 
Winkel open, winkel dicht, werkbeurten, spreekuren, 
deadlines van het Wijkergouwtje, het dagelijks leven 
op een tuinpark. Daarnaast werd de nieuwsbrief vooral 
gebruikt voor oproepen: leden gezocht voor commissies 
en bestuur, voor uitrijden steentjes parkeerplaats, kaartje 
voor ome Willem, natuurinventarisatie, hekken open, 
hekken dicht, honden aan de lijn en katten ’s nachts binnen. 
Hardnekkig nodig blijken de oproepen ‘houd je aan de 
regels’, bij herhaling: fietsen en scooters parkeren op je 
eigen tuin, verlengsnoeren opruimen, geen geluidsoverlast 
veroorzaken, lawaaiapparaten alleen op woensdagochtend 
en zaterdagochtend, tuinafval en huisvuil correct 
weggooien, geen langparkerende auto’s, trailers, boten en 
karren op de parkeerplaats, etc. 

Voortgang van het werk op ons tuinpark
In de natuur komen plagen en invasieve exoten nu eenmaal 
voor. Ondanks dat gaat het tuinleven op Wijkergouw 
voort, met of zonder tuinder. De vogels blijven vliegen, 
planten groeien en bloeien, insecten doen hun onmisbare 
werk in de kringlopen. De 227 soorten dieren die wel 
eens zijn geteld op Wijkergouw hadden een mooie tijd: 
schone lucht, minder fijnstof, weinig geluid van A10 of van 
vliegverkeer. We hadden in augustus de langste hittegolf 
ooit en toch is er veel werk verricht: de winkel is prachtig 
geschilderd en opgeruimd, het haventje is uitgebreid, er 
zijn handtrekkarren aangeschaft en bij het Bos is een bord 
geplaatst zodat duidelijk is waar je welk groenafval moet 
storten. De gasverkoop, verkoop in boerderij en winkel, de 
verkoop van huisjes en het inschrijven van aspiranten ging 
door, al dan niet vertraagd, al dan niet via pinbetalingen. 
Op de individuele tuinen is gewoon gezaaid, gesnoeid, 
geoogst en gebaggerd, de tuinen liggen er verzorgd bij. 
Groot werk is in gang gezet: onderhoud bomen (essen) 
en waterhuishouding. Periodiek werk ging door: controle 
brandveiligheid, speeltuin, ongediertebestrijding, 

Activiteiten, de lunch en inloopmiddag 
Op 12 januari hadden we de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel, 
als gebruikelijk. De lunchcommissie had bij de start van het 
tuinseizoen een horeca-waardige oplossing bedacht met 
looprichtingen. Op 1,5 m afstand konden ontmoetingen 
toch plaatsvinden, de lunches (veilig!) werden goed 
bezocht. De rommelmarkt op 12 juli (opbrengst 281 
euro), met aansluitend een Cor-Bor was een welkome 
ontmoetingsmogelijkheid, net als de inloopmiddag op 26 
september over de plannen van de gemeente. 

Uitgestelde en afgelaste activiteiten 
AED-cursus en bosmaai-cursus tuinders, muziekavond, 
harmonie en een feestmiddag met picknick met groenmarkt 
moesten worden afgelast. Veel initiatieven die anders 
georganiseerd zouden worden, werden doorgeschoven 
naar betere tijden: workshops natuurlijk tuinieren, 

kinderzoektochten, wandelingen, etc. Al met al minder 
gezamenlijke activiteiten en meer individueel tuinplezier. 
En opruimwoede: in de boerderij, de bestuurskamer, in de 
tuinen. 

De ALV en verenigingsleven 
Met name de ALV’s zijn (verplichte) bijeenkomsten geweest, 
die het bestuur hoofdbrekens heeft bezorgd. Dachten we 
in mei nog met een uitgestelde ALV te maken te hebben, 
in november moesten we verzinnen hoe we toch besluiten 
konden laten nemen om verder te kunnen. Nog wat 
amateuristisch, via briefjes en mails. Inmiddels is zoom, 
skype, teams, whatsapp dagelijkse kost geworden en ziet 
het ernaar uit dat we in 2021 een digitale ALV kunnen 
organiseren. Digitaal is er meer verbeterd: we hebben een 
facebookpagina gekregen en de website is flink aangepakt. 

Doorschuiven van actiepunten 
Diverse lopende zaken moeten worden doorgeschoven, 
omdat er in 2020 niet aan gewerkt kon worden of omdat 
er niet voldoende opmerkingen waren om een evaluatie 
te maken. Dit geldt voor onder meer de evaluatie van ’t 
Haventje, de evaluatie van de proefstroken op de paden 
en de adviezen voor vervanging van beschoeiingen en 
(natuurlijke) oevers. 

Veiligheid en overlast 
Wellicht omdat toch meer mensen behoefte hadden 
aan ‘natuur’, vonden er relatief meer incidenten plaats, 
die overlast veroorzaakten. Of waren ‘de lontjes’ korter 
en konden we minder van elkaar hebben? Melding van 
loslopende honden en van auto’s en scooters op de paden 
zonder toestemming van het bestuur (tuinders en gasten). 
Groepen jongeren wisten ons tuinpark te vinden, vanwege 
de gratis wifi bij de boerderij? Of om ongezien te blowen 
en helium ballonnen te zuigen? Er is contact met de 
wijkagent over geweest, hekken om 19:00 uur op slot en 
het wachtwoord is veranderd. In de nazomer werden ook de 
brievenbussen buiten het hek vernield en een scooter, die 
op het terrein stond. Meldingen van diefstal, er waren toch 
meer tuinders en bezoekers dan in normale seizoenen, en 
insluipers, inbrekers en dieven zagen hun kans schoon. 

De toekomst van de tuinparken in Amsterdam 
De aanloop ontging velen van ons waarschijnlijk, die startte 
al in mei met een bericht dat Wijkergouw mag blijven 
bestaan. Een wandeling op 3 oktober met stadsdeelpolitica 
Saskia Groenewoud maakte het tastbaarder. Dat de 
besluitvorming in de gemeente Amsterdam rond de 
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid ronduit schokkend 
zou verlopen had niemand voorzien. Aankondiging van 20% 
openbaarheid, huurverhoging, en andere uitspraken die ook 
weer werden ingetrokken. Met bekentenis: we hebben het 
verkeerd gedaan. Min of meer de aanleiding dat het bestuur 
van de Bond van Volkstuinders voltallig is afgetreden. 
Op Wijkergouw waren Klaas Breunissen en Nelleke Bosland 
vanaf het begin bij de ontwikkelingen betrokken. Zij starten 
samen met anderen in 2021 met de modernisering van ons 
tuinpark. 
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Balans per 31-12-2020

ACTIVA werkelijk werkelijk PASSIVA werkelijk werkelijk

2020 2019 2020 2019

Vlottende activa Eigen vermogen

Voorraden Reserves

Voorraad winkel € 4.481 € 4.981 Reserve algemene middelen (4) € 64.055 € 65.427
Voorraad buffet € 1.970 € 1.376 Bestemmingsreserves (5) € 58.055 € 58.988
Voorraad gas € 678 € 0 Resultaat lopend boekjaar (6) € 11.872 € 11.552
Totaal voorraden € 7.129 € 6.357 Totaal reserves € 133.982 € 135.967

Vorderingen Voorzieningen

Debiteuren (advertenties etc) € 225 € 0 Overige voorzieningen (7) € 84.769 € 70.195
Vorderingen op leden € 0 € 25
Overige vorderingen (1) € 2.157 € 2.329 Langlopende schulden

Te ontvangen rente € 10 € 10 Overige schulden

Totaal vorderingen € 2.392 € 2.364 Depot en waarborgsommen (8) € 11.074 € 10.190

Liquide middelen Kortlopende schulden

Kas € 288 € 2.140 Schulden aan leveranciers en 
afdelingen

Kas (commissies) (2) € 150 € 426 Crediteuren -€ 10.196 -€ 8.728
Banken (3) € 215.895 € 200.901
Totaal liquide middelen € 216.333 € 203.467 Overige schulden

Nog te betalen kosten (9) € 3.700 € 3.192
Omzetbelasting € 2.525 € 1.372
Totaal overige schulden -€ 3.971 -€ 4.164

Totaal Actief € 225.854 € 212.188 Totaal passief € 225.854 € 212.188

Toelichting op de balans

Vlottende activa

Overige vorderingen (1) € 2.157 Stand 31-12-2020 Stand 1-1-2020

Kruisposten € 0 € 183
Tussenrekening BVV € 15 -€ 1.438
Overige vorderingen (vooruitbetaalde kosten) € 965 € 2.476
Emballage € 1.177 € 1.108
Totaal € 2.157 € 2.329

Overige vorderingen (2) € 150 Stand 31-12-2020 Stand 1-1-2020

Kas tuincommissie € 0 € 276
Kas technische commissie € 150 € 150
Totaal € 150 € 426

Banken (3) € 215.895 Stand 31-12-2020 Stand 1-1-2020

Rabobank NL72RABO0188678018 € 39.676 € 24.692
Rabobank spaarrekening NL50RABO1025160339 € 176.219 € 176.209
Totaal € 215.895 € 200.901

Jaarcijfers 2020
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Toelichting op de balans (vervolg)

Reserves

Reserve algemene middelen (4) € 65.427 Stand 31-12-2020 onttrekking toevoeging Stand 1-1-2020

Continuiteitsreserve (Algemene reserve) € 64.055 € 1.372 € 65.427

Totaal € 64.055 € 1.372 € 0 € 65.427
De continuiteitsreserve is teruggebracht naar het maximum van 3x de verenigingsbijdrage

Bestemmingsreserves (5) € 58.055 Stand 31-12-2020 onttrekking toevoeging Stand 1-1-2020

Reserve nieuwe waterleiding € 50.000 € 50.000

Reserve nieuw materieel € 4.075 € 933 € 5.008

Reserve inventaris € 3.980 € 3.980

Totaal € 58.055 € 933 € 0 € 58.988
De onttrekking aan de reserve nieuw materieel betreft de aanschaf van een bosmaaier en gereedschap

Onverdeeld resultaat (6) € 11.872
In 2020 is het onverdeeld resultaat van 2019 als volgt verdeeld:

Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen € 3.700

Toevoeging aan voorziening onderhoud tuinpark € 7.852
€ 11.552

Voorzieningen

Voorzieningen (7) € 84.769 Stand 31-12-2020 onttrekking toevoeging Stand 1-1-2020

Voorziening baggerwerkzaamheden € 5.000 € 5.000

Voorziening onderhoud gebouwen € 18.175 € 3.700 € 14.475

Voorziening onderhoud tuinpark € 55.222 € 9.502 € 45.720

Voorziening beschoeiing € 6.372 € 1.372 € 5.000

Totaal € 84.769 € 0 € 14.574 € 70.195

De toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen en onderhoud tuinpark zijn afkomstig uit het resultaat van 2019
De toevoging aan de voorzieing onderhoud tuinpark ad € 1650 is afkomstig uit de verkoop van 11 tuinen
De toevoeging aan de voorziening beschoeiing is afkomstig uit de continuiteitsreserve

Langlopende schulden

Nog te betalen kosten langlopend (8) € 11.074 Stand 31-12-2020 Stand 1-1-2020

Sleuteldeposito € 11.074 € 10.190

Totaal € 11.074 € 10.190

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten kortlopend (9) € 3.700 Stand 31-12-2020 Stand 1-1-2020

Nog te betalen kosten € 3.700 € 3.192

Totaal € 3.700 € 3.192
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Staat van baten en lasten voor 2020

Tuinpark Wijkergouw * Werkelijk 2020 begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019

Baten

Baten leden 10 € 12.001 € 12.000 € 11.746 € 11.500
Rentebaten € 10 € 0 € 10 € 0
Overige verenigingsinkomsten 12 € 26.147 € 24.489 € 23.378 € 24.889
Baten commissies 13 € 17.688 € 20.300 € 18.211 € 22.700
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.930 € 7.860 € 7.725 € 8.064
Advertentie opbrengsten € 310 € 300 € 266 € 300
Totaal baten € 64.086 € 64.949 € 61.337 € 67.453

Lasten

Kosten leden 11 € 10.232 € 12.000 € 10.492 € 11.500
Algemene verenigingskosten 15 € 1.394 € 5.250 € 2.555 € 7.395
Verenigingsblad en drukwerk € 2.764 € 2.400 € 2.136 € 2.400
Huisvesting 16 € 9.001 € 9.934 € 10.648 € 6.800
Kantoorkosten 17 € 1.272 € 3.300 € 987 € 1.650
Bestuurskosten 18 € 1.228 € 800 € 296 € 750
Algemene kosten 19 € 240 € 950 € 218 € 5.950
Bankkosten € 245 € 250 € 227 € 250
Kosten commissies 14 € 19.861 € 22.205 € 20.439 € 22.695
Onderhoudsbijdrage stadsdeel € 7.930 € 7.860 € 7.725 € 8.064
Byzondere Baten en Lasten 20 -€ 1.953 € 0 -€ 5.940 € 0
Totaal lasten € 52.214 € 64.949 € 49.783 € 67.454

Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) € 11.872 € 0 € 11.553 -€ 1
*) zie specificatie

Specificatie resultaten en begroting

Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2020 begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019

Baten leden (10)

Berekend waterverbruik € 8.000 € 8.000 € 7.996 € 8.000
Berekend vuilafvoer € 4.001 € 4.000 € 3.750 € 3.500
Totaal baten leden € 12.001 € 12.000 € 11.746 € 11.500

Kosten leden (11)

Waterverbruik € 6.456 € 8.000 € 7.408 € 8.000
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer € 3.776 € 4.000 € 3.084 € 3.500
Totaal kosten leden € 10.232 € 12.000 € 10.492 € 11.500

Overige verenigingsinkomsten (12)

Berekende bijdrage afdeling € 21.351 € 21.809 € 21.022 € 21.809
Inschrijfgeld aspiranten € 2.560 € 1.700 € 1.425 € 2.100
Berekend entreegeld € 1.960 € 980 € 700 € 980
Berekende werkuren € 150 € 0 € 175 € 0
Berekende taxaties € 50 € 0 € 0 € 0
Diverse opbrengsten € 76 € 0 € 56 € 0
Totaal overige verenigingsinkomsten € 26.147 € 24.489 € 23.378 € 24.889

Baten en lasten commissies (13 en 14)

Winkel

Verkoop winkel € 4.280 € 5.700 € 4.260 € 6.000
Inkoop winkel -€ 3.644 -€ 3.000 -€ 3.153 -€ 4.250
Kosten inkoopcommissie -€ 621 -€ 125 -€ 166 -€ 250
Totaal winkel € 15 € 2.575 € 941 € 1.500
De verkoop winkel bestaat voor € 297 uit het 
terreintje
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Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2020 begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019

Accu's en gas

Verkoop gasflessen € 11.200 € 10.000 € 9.873 € 12.000
Verkoop en opladen accu's € 231 € 100 € 106 € 200
Inkoop gas -€ 10.727 -€ 9.000 -€ 9.669 -€ 11.000
Inkoop accu's € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal accu's en gas € 704 € 1.100 € 310 € 1.200

Kantine

Verkoop kantine € 1.549 € 4.500 € 3.837 € 4.500
Inkoop kantine -€ 861 -€ 3.000 -€ 2.948 -€ 3.000
Kosten barcommissie -€ 639 -€ 500 -€ 698 -€ 250
Totaal Kantine € 49 € 1.000 € 191 € 1.250
De kosten barcommissie bestaan voor € 392 
uit kosten lunchcommissie
De inkopen bestaan voor € 836 uit kosten 
voor de lunchcommissie
De verkopen bestaan voor € 598 uit 
lunchcommissie

Onstpanningscommissie

Opbrengst ontspanningscommissie € 281 € 0 € 136 € 0
Kosten ontspanningscommissie € 0 -€ 1.500 -€ 186 -€ 1.330
Totaal ontspanningscommissie € 281 -€ 1.500 -€ 50 -€ 1.330

Diverse commissies

Opbrengst commissies € 147 € 0 € 0 € 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie € 0 -€ 790 € 0 -€ 1.245
Kosten arbocommissie -€ 70 -€ 300 -€ 1.593 -€ 300
Kosten waterleidingcommissie -€ 132 -€ 250 -€ 112 -€ 250
Kosten tuincommissie -€ 3.167 -€ 3.740 -€ 1.217 -€ 720
Kosten technische commissie € 0 € 0 -€ 631 € 0
Kosten interieurcommissie € 0 € 0 -€ 16 -€ 100
Kosten overige commissies € 0 € 0 -€ 50 € 0
Totaal diverse commissies -€ 3.222 -€ 5.080 -€ 3.619 -€ 2.615

Totale baten commissies (13) € 17.688 € 20.300 € 18.211 € 22.700
Totale lasten commissies (14) -€ 19.861 -€ 22.205 -€ 20.439 -€ 22.695

Algemene verenigingskosten (15)

Onderhoud complex € 124 € 3.000 € 2.538 € 3.530
Aanschaf gereedschap en klein materieel € 0 € 750 € 0 € 590
Onderhoud gereedschap en machines € 1.270 € 1.500 € 17 € 3.275
Totale algemene verenigingskosten € 1.394 € 5.250 € 2.555 € 7.395

Huisvestingskosten (16)

Onderhoud gebouwen € 2.676 € 4.000 € 1.746 € 1.750
Schoonmaakkosten € 35 € 0 € 0 € 0
Gas, water en elektra algemeen € 4.969 € 5.000 € 3.753 € 3.750
Beveiliging € 312 € 600 € 279 € 300
Overige huisvestingskosten € 1.009 € 334 € 4.870 € 1.000
Totaal huisvestingskosten € 9.001 € 9.934 € 10.648 € 6.800

Kantoorkosten (17)

Kantoorkosten algemeen € 336 € 300 € 112 € 300
Contributies en abonnementen € 55 € 100 € 0 € 100
Porti € 0 € 0 € 3 € 0
Internetaansluiting € 866 € 900 € 847 € 750
Automatiseringskosten € 0 € 2.000 € 0 € 500
Lidmaatschappen en donaties € 15 € 0 € 25 € 0
Totaal kantoorkosten € 1.272 € 3.300 € 987 € 1.650
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Tuinpark Wijkergouw Werkelijk 2020 begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019

Bestuurskosten (18)

Bestuurskosten € 141 € 100 € 245 € 100
Consumpties medewerkers € 0 € 100 € 0 € 100
Kosten onvoorzien € 962 € 0 € 0 € 0
Reis- en onkosten € 0 € 0 € 0 € 300
Vrijwilligersvergoeding € 125 € 600 € 51 € 250
Totaal bestuurskosten € 1.228 € 800 € 296 € 750
De kosten onvoorzien bestaan uit 
gemeentelijke heffingen over 2020 welke 
niet voorzien waren

Algemene kosten (19)

Kosten website € 0 € 50 € 27 € 50
Representatie € 52 € 150 € 122 € 150
Evenementen € 188 € 750 € 59 € 750
Diverse algemene kosten € 0 € 0 € 10 € 5.000
Totaal algemene kosten € 240 € 950 € 218 € 5.950

Bijzondere baten en lasten (20)

Overige bijzondere baten en lasten -€ 920 € 0 -€ 5.890 € 0
Kasverschillen € 100 € 0 -€ 50 € 0
Donaties -€ 1.133 € 0 € 0 € 0
Totaal bijzondere baten en lasten -€ 1.953 € 0 -€ 5.940 € 0
De bijzondere baten en lasten bestaan uit 
energiebelasting 2019 en 2020
De donatie is afkomstig van een tuinder

Toelichting op de 
jaarrekening 2020
Nelleke Bosland – penningmeester - namens bestuur 
volkstuinpark Wijkergouw 

Algemeen. 
Hierbij de schriftelijke toelichting op de resultaten over het 
jaar 2020. 

Het financiële overzicht bestaat zoals elk jaar uit twee delen: 
1 De balans en toelichting 
2 Overzicht van baten en lasten 

Toelichting  
We sluiten 2020 af met een positief resultaat van 11.872 
euro. Dat is net als het resultaat van 2019 een even groot 
verschil in inkomsten en uitgaven ten opzichte van wat we 
begroot hebben. 

Er zijn verschillende oorzaken te benoemen die tot dit 
verschil hebben geleid. De Corona-crisis heeft zijn invloed 
gehad in de zin dat voorgenomen kosten niet gemaakt 
zijn. En er is een aantal onverwachte inkomsten geweest. 
Overigens zijn er ook wat financiële tegenvallers geweest. 

De meest opvallende verschillen zijn: 
• Het bestuur heeft voor 2020 besloten het inschrijfgeld 

voor aspiranten te verhogen met 5 euro. Reden daarvan 
is dat we in vergelijking met andere parken een 
laag bedrag vragen. Onze wachtlijst is hoog en onze 
inkomsten zullen met een hoger bedrag toenemen. Het 
bedrag voor inschrijving is verhoogd naar 20 euro. Het 
aantal nieuwe inschrijvingen is nog hoger dan in 2019. 
Er zijn 128 nieuwe inschrijvingen ten opzichte van 95 in 
2019. Dit levert 860 euro meer op dan begroot

• Er zijn zes meer tuinen verkocht dan begroot waardoor 
er meer entreegeld ontvangen is.

• Er is veel geklust op het park. De inkomsten van het 
muntenkastje voor elektriciteit zijn dubbel zo hoog als 
andere jaren. 

• De bedragen uitgegeven aan water en vuilnisafvoer is 
substantieel lager. Het waterverbruik heeft de leden 
minder gekost dan begroot en ook voor het afvoeren 
van de vuilnis is minder uitgegeven dan begroot. Totaal 
is een bedrag van 1750 euro minder uitgegeven dan 
verwacht. Voor 2022 kan een lager bedrag begroot 
worden als deze trend in 2021 doorzet. 

• Het voorstel van de bouwcommissie om een extra 
dompelpomp te kunnen aanschaffen voor wanneer 
de vaste bemaling onvoldoende is. De pomp is niet 
aangeschaft. 

• Onderhoud gebouwen: Het gebouw van de 
bouwcommissie is niet opgeknapt. 
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• Het bleek bij nader inzien niet nodig om in de 
bestuurskamer nieuwe en snellere computers aan te 
schaffen en een scanner te vervangen. Deze kosten zijn 
niet gemaakt. Omdat er door bestuursleden veel thuis 
gewerkt wordt bleek het niet nodig om nu nieuwe 
apparatuur aan te schaffen. 

• De kosten opgevoerd bij de Arbo-commissie waren 
bedoeld voor een training omgaan met het AED 
apparaat/ EHBO. Deze training is niet doorgegaan. 

• Er zijn op de rommelmarkt na, geen activiteiten geweest. 
De rommelmarkt heeft niks gekost en heeft 281 euro 
opgebracht. Met dank aan de leden die dit elk jaar 
organiseren. 

• In de begroting is een bedrag voor evenementen 
opgenomen. Deze staan los van de activiteiten zoals 
hierboven benoemd. Het is het bedrag dat we jaarlijks 
uitgeven aan gratis consumptiebonnen bij vergaderingen 
of andere activiteiten. Er zijn geen live vergaderingen of 
andere activiteiten geweest. 

• Voor de kantine zijn de verkoopprijzen hetzelfde 
gebleven. Het bestuur had zich voorgenomen om in 2020 
samen met de bar- en lunchcommissie kritisch te kijken 
naar de verkoopprijzen met als doel om de marge wat 
groter te maken. Hier is geen actie op ondernomen. 
De bar is bijna niet open geweest. De lunches die wel 
door konden gaan zijn corona- proof goed bezocht. De 
opbrengst van bar- en lunchcommissie was 49 euro en  
950 euro lager dan begroot.

• Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het opstellen 
van een meerjaren-onderhoudsplan. Er is een specialist 
ingehuurd. Dat heeft nog niet tot kosten geleid.  We 
verwachten een voorstel MJOP te presenteren in de ALV 
najaar 2021. 

• De winkel heeft minder opgebracht dan verwacht en er 
is meer ingekocht dan begroot. Er is meer gas verkocht 
en ingekocht dan begroot.

• Er is ongeveer 4500 euro minder uitgegeven dan begroot 
aan algemene verenigingskosten. Het onderhoud 
en aanschaf van het gereedschap valt hieronder. Het 
gereedschap is wel onderhouden maar omdat deze klus 
nog niet helemaal is afgerond is er in 2020 geen factuur 
ontvangen en betaald.

• Afgelopen zomer zijn er vier handtrekkarren en twee 
steenkruiwagens gekocht om het vervoeren van zware 
en grote materialen gemakkelijker te maken voor 
tuinders. Het bedrag van deze karren was niet begroot. 
Dit is geboekt uit de begroting van de tuincommissie.

• Onvoorziene bestuurskosten: er is sprake van een aantal 
niet voorziene gemeentelijke heffingen.

• Er zijn twee onvoorziene inkomsten: een donatie 
van een vertrekkende tuinder te weten de opbrengst 
van de verkoop van deze tuin en een teruggave van 
energiebelasting van de gemeente.

Los van de begroting was het plan om het terras van de 
boerderij op te knappen. Dit zou betaald worden uit de 
reserve inventaris. Dit is blijven liggen.

Resultaat 2020 van 11872 euro waarvoor bestemmen?

Het bestuur stelt voor: 
• 6.020 euro toe te voegen aan reserve inventaris. Voor 

2022 zullen we dan voorstellen aan de ALV om het 
bedrag voor deze reserve (10.000 euro) te gebruiken 
voor het opknappen en opfrissen van de binnenkant van 
de boerderij en het opknappen van het terras.

• 5.852 euro toe te voegen aan onderhoud gebouwen: 
het bestuur overweegt de leden voor te stellen 
zonnepanelen te plaatsen op het dak van de boerderij. 
Ook heeft de boerderij betere verlichting nodig. Ook dat 
zal meegenomen worden voor de begroting van 2022. 

Het bestuur denkt erover een slagboom te laten plaatsen op 
de grote parkeerplaats al dan niet in combinatie met een 
andere hek. Een voorstel zal zoals gebruikelijk aan de leden 
worden voorgelegd. 

Tot slot 
Er is inmiddels een voortvarende en voltallige kascommissie. 
Er zijn toch weer nieuwe leden nodig omdat de voorzitter 
van de kascommissie volgens schema zal aftreden. 

Vacatures op Tuinpark 
Wijkergouw 
Voor de broodnodige verfrissing en vanwege het vertrek 
van de secretaris zijn er weer tuinders nodig die naast 
hun werkbeurt of als algemeen werk taken op zich 
nemen. 

Met spoed gezocht: versterking van het 
bestuur 
Iemand die secretarieel werk op zich wil nemen, denk 
aan agenda/actielijst bestuursvergadering, bestuurlijke 
zaken verwoorden voor in het WG’tje en op de website, 
grote lijnen bewaken. Inmiddels is ervaring opgedaan 
met digitaal vergaderen. Dit kan reistijd schelen. 
Heb je andere vaardigheden in huis: kom praten! 
Er is behoefte aan tuinders die input leveren, die 
initiatief nemen en die uitvoering vorm kunnen geven. 
Informatie: persoonlijk bij een der bestuursleden of via 
tuinparkwijkergouw@gmail.com.

Gezocht: versterking commissies 
In alle commissies is altijd wel wat te doen. Ben je 
gemotiveerd, wil je meer dan alleen je handen uitsteken 
op eigen tuin of in de gemeenschappelijke delen, meld 
je dan aan. Informatie: kijk op onze website: https://
wijkergouw.nl/organisatie/ en stuur een mail of meld je 
persoonlijk bij de woordvoerders/voorzitters. 
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De Mobiele 
Slijpservice

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

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

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

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

Advies Kascommissie 
jaarrekening 2020
De kascommissie controleert tweemaal per jaar de 
boekhouding van Wijkergouw, onderzoekt onduidelijkheden 
en adviseert over tekorten en overschotten in het budget. 
Wij kunnen u mededelen dat er tijdens de controle van 
de jaarcijfers 2020 geen onrechtmatigheden naar voren 
zijn gekomen. Wel willen wij enkele bijzonderheden en 
aandachtspunten benoemen. 

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een markant jaar. 
Enerzijds heeft de pandemie grote invloed gehad op onze 
gezondheid en vrijheden, anderzijds behoorden wij tot de 
gelukkigen die met hernieuwde waardering konden klussen 
en tuinieren op het park. Ten gevolge van de pandemie 
zijn wel de nodige discrepanties te zien tussen begroting 
en realisatie. Zo zijn de inkomsten uit de winkel en bar 
logischerwijs flink gereduceerd t.o.v. 2019, terwijl de inkoop 
hiervoor al gedeeltelijk plaats had gevonden. Gezien de 
logische verklaring voor deze verschillen staan wij hier verder 
niet bij stil. Wel willen wij enkele overige punten benoemen. 

Allereerst een technisch aandachtspunt; de boekhouding 
van Wijkergouw wordt uitbesteed aan de Bond van 
Volkstuinders, die  – na accordering van Nelleke – 
diverse bankbetalingen doet. Deze betalingen worden 
samengevoegd en in collectieve vorm uitbetaald (een 
zogeheten bulkbetaling).  Omdat deze bulkbetalingen 
niet overeenkomen met de factuurbedragen bemoeilijkt 
dit controle door de kascommissie. Om dit te kunnen 
ondervangen is een nieuwe procedure geadviseerd, waarbij 
wij enkele gerandomiseerde bulkbetalingen uit AFAS, het 
boekhoudsysteem, zullen opvragen. Deze zullen vervolgens 
individueel gecontroleerd worden. 

Ten tweede een procedureel aandachtspunt; de controle 
door de kascommissie gebeurt tweemaal per jaar a.d.h.v. 
een lijst met 26 controlepunten, welke worden aangeleverd 
door de Bond. Deze controlelijst is al enige tijd verouderd. 
Wij hebben er dan ook op aangedrongen dat deze 
lijst voor de controle van 2021 vernieuwd zal worden. 
Onduidelijkheden en omissies in de controlelijst zullen wij 
ook actief op blijven vangen – wij blijven kritisch en doen 
meer dan enkel de lijst afwerken. 

Voorts heeft de kascommissie suggesties gedaan voor 
besteding van het budgetoverschot. Hierbij zijn o.a. 
verlichting en vernieuwing van terras bij de boerderij, grind 
op alle paden, beperkt cameratoezicht en een slagboom bij 
de grote parkeerplaats als mogelijkheden genoemd. 

De kascommissie adviseert de ledenvergadering van 
Tuinpark Wijkergouw het financiële beleid van het bestuur 
goed te keuren en akkoord te gaan met het opnemen van 
het voorstel tot decharge. 

Oproep: kascommissieleden gezocht

De kascommissie controleert tweemaal per jaar 
de boekhouding van Wijkergouw, onderzoekt 
onduidelijkheden en adviseert over tekorten en 
overschotten in het budget. Hiermee zijn zij een 
essentiële schakel in de borging van integere 
beleidsvoering van het park. 

Helaas gaat onze nestor, Sylvia van Dongen, afscheid 
nemen van de kascommissie omdat haar maximale 
termijn er na dit jaar op zit. Wij zijn daarom op zoek 
naar minimaal één, maar bij voorkeur twee nieuwe 
commissieleden. 

Neem bij interesse contact op met Jeroen Altelaar 
(j.j.altelaar@gmail.com) of Sylvia van Dongen 
(sylviavandongen@elementen.org). 

N.b. helaas maakt regelgeving vanuit de Bond het alleen 
mogelijk om lid te worden indien het tuinhuisje op 
naam van het commissielid staat. Partners kunnen hier 
niet aan meedoen. Wij maken ons er sterk voor om deze 
archaïsche regelgeving voor de toekomst te veranderen!  
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Tekst en foto beeld: Joke van Pel

Alweer zo’n mooie winterdag als ik naar het huisje van Nieko 
fiets, de mist trekt al wat op. Op de parkeerplaats hebben een 
paar dieppaarse krokussen zich een weg gebaand dwars door 
de houtsnippers van de essen. En overal zie ik hoe tuinders 
met diezelfde houtsnippers paadjes maken, afgebakend met 
dikke essentakken, zo grappig. 
Nieko zet thee, ik bekijk zijn tuin. Een bronzen engeltje met 
een vogeltje op haar voet staat sierlijk in een perkje. Buiten 
op de bank heeft Nieko een paar vrolijke kussens gelegd en 
even later zitten we heerlijk in de zon, Nieko, omringd door 
vogelvoerhuisjes en een bijenhotel, tegenover me. 

“Hoe lang heb jij je tuin, Nieko”. En hij steekt van wal. En 
als hij vertelt dat hij van het Meerpad verhuisde naar de 
Hilversumstraat en ik naar zijn leeftijd vraag blijkt dat we een 
“gezamenlijk verleden” hebben. We kennen elkaar nog van 
toen we ‘wespennestouders’ waren; dat betekent dat onze 
kinderen op basisschool het Wespennest hebben gezeten en 
wij daar ook actief waren in allerlei rollen. Nou, dat schept 
gelijk een band.
Nieko vertelt hoe zijn ouders, hijzelf was toen een puber, een 
tuin op Dijkzicht begonnen. Zijn vader was een man van de 
natuur, wandelen, vogels kijken, wist alles van plantjes. Maar 
als puber had hij daar nog niet zoveel belangstelling voor. Tot 
hij, met Karin en hun twee jongens, van het Meerpad naar 
de Hilversumstraat verhuisde, een groter huis met een grote 
tuin. 

In het 
Zonnetje

De twee jongens vlogen uit, het huis voelde te groot. Op zoek 
naar iets kleiners wilden ze toch wel graag wat te tuinieren 
hebben en zo streken ze een jaar of dertien geleden op 
Wijkergouw neer, het complex waarvan ze de indruk kregen 
dat de sfeer er wat vrijer was dan op andere tuinparken waar 
ze tijdens een open dag mee kennismaakten. Na drie jaar op 
de wachtlijst te hebben gestaan konden ze huisje nummer 
228 bemachtigen en werd de stap makkelijker om hun huis 
te verkopen. Nu wonen ze heel tevreden op Zeeburg in een 
appartement met een prachtig uitzicht. 
Nieko kwam op de tuin al snel in contact met een clubje 
actieve kunstenaars. Hij hielp mee met het organiseren 
van de OpenTuinKunstDagen. Zo verzorgde hij samen met 
Lune Renardel openingen. Daarnaast schreef Nieko kleine 
speeches, ging bij mensen langs en werd tot burgemeester 
van de “kunstenaarskolonie” aangesteld. “Nu is het helaas 
stil komen te liggen maar misschien dat we volgend jaar weer 
een kunstroute kunnen organiseren”. 

Nieko komt uit de zorg, hij heeft een lange carrière in het 
OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) achter de rug, o.a. als 

Nieko Nierop (Eigen foto)
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gespecialiseerd verpleegkundige en consulent cardiologie. Hij 
begon het theoretische gedeelte van zijn opleiding in ‘Huize 
Lydia‘ en deed het praktische deel in het OLVG waar in die 
tijd nog de nonnen van de Orde van de Liefdezusters van de 
Heilige Carolus werkzaam waren als zusters.
Hij heeft daar een fijne tijd gehad. Hij herinnert zich nog dat 
hij een keer aanwezig was bij een patiënt die bijkwam na 
een operatie en zich een hoedje schrok bij het zien van al die 
witte jassen en gewaden om zich heen. “Ben ik dood en in de 
hemel?”.
Als een van de zusters moest zingen in de kapel moest hij 
‘even’ op de patiënt letten; “als er iets met hem gebeurt dan 
breng je hem maar terug naar de afdeling”.
Er was veel reuring in het ziekenhuis, waren er te weinig 
verpleegkundigen dan werden er zusters aangenomen 
uit de Filippijnen, Indonesië en Finland. Het gebrek aan 
verzorgenden is van alle tijden.

Hoe ben je in de lunchcommissie terechtgekomen?
“Dat zal ongeveer in 2013 zijn geweest. Het maken van 
lunches na de werkbeurten was een idee van de toenmalige 
voorzitter Yvon den Biesen, Renée Dekker pakte het op 
en er vormde zich een clubje dat uitgroeide tot de huidige 
lunchcommissie. De lunches zijn heel populair geworden. 
Het is een geweldige manier om elkaar te ontmoeten”. Dat 
verbindende element vindt Nieko belangrijk voor een groep 
individuele tuinders met een gezamenlijk belang. Er werd al 
soep gemaakt voor tuinders die een wintertuinbeurt hadden 
gedaan. En soep is altijd de topic van de lunch gebleven. Hij 
moet een beetje speciaal zijn. De lunches worden zo veel 
mogelijk van biologische producten gemaakt, tot en met de 
bouillonblokjes aan toe! Ook wordt er naast ‘gewone’ soep 
een vegetarische variant gemaakt. “De trend is om alleen 
nog maar vegetarische soep te maken”. Erg in trek zijn de 
broodjes knakworst (ook vegetarisch!) die Nieko maakt; een 

ordinair wit broodje met twee worstjes, flink wat ketchup, 
plukje zuurkool of schep gedroogde uitjes erover en zie daar. 
Een beetje vies snacken blijft toch ook heerlijk.

Hoe gaan jullie te werk?
“Aan het begin van het seizoen komen we bij elkaar, Diana 
Tromp, vanaf het eerste uur in de lunchcommissie actief, 
maakt de planning en het rooster. Op de zaterdag zelf 
start de ploeg om 9.30 uur, dan bepalen we wat we gaan 
maken. Daarna boodschappen halen bij Landmarkt en 
aan de slag; alles klaar zetten en soep bereiden”. Tijdens 
de lunch voelt Nieko zich het beste op zijn plek achter het 
koffiezetapparaat. “Dat gedoe met de kassa ligt mij niet zo”. 
Nieko vindt het fijn om mensen een beetje te verwennen, 
“je wordt een soort kroegbaas, je leert mensen kennen, 
ik weet van de meeste wel hoe ze hun koffie willen”. 
Tijdens de Coronastilte kwam Nel Donkers op het idee om 
lunchpakketjes te gaan maken. Het werd een tasje met een 
beker soep, broodje erbij, fruit en chipjes voor de kinderen. 
Het werd zeer gewaardeerd, en als mensen dan buiten zaten 
te eten was er toch weer iets van sociaal contact. Na de lunch 
wordt er gezamenlijk opgeruimd en de boel netjes achter 
gelaten. Er is veel overleg met de barcommissie over de 
schoonmaak en de inkoop. “Elk jaar maken we gezamenlijk 
de inventaris op”. 

Nieko is ook nog actief geweest in de activiteitencommissie, 
bijvoorbeeld vissen meten bij de viswedstrijd voor kinderen, 
of als presentator ‘Henny Tuinman’ van de playbackshow. 
Maar die commissie bestaat niet meer en pogingen om er 
weer nieuw leven in te blazen strandden helaas. Hij heeft 
nog wel ideeën, bijvoorbeeld een taartenbakwedstrijd. We 
grappen verder: heel Wijkergouw bakt. Het zou zo maar 
kunnen na de Coronatijd!  

De wereld draait rond 
en dat doet‘ie nog lang 
… 
Annemieke heeft het bestuur van ons tuinpark verlaten en is lid 
geworden van het bondsbestuur van de Bond van Volkstuinders. 
Daar heeft ze Groen en Milieu in haar portefeuille, met 
daarin: flora & fauna in het algemeen, Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren, Bondstuincommissie, voedselvoorziening, educatie, 
ecologie, kringlopen, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. 
Ze verdwijnt niet helemaal uit het zicht, want ze is ook 
bestuursbuddy voor de negen aangesloten tuinparken in en rond 
Amsterdam-Noord, waaronder Wijkergouw. Daarnaast blijft ze 
zich natuurlijk inzetten voor het Wijkergouwse groen, dus als we 
haar in de nieuwe rol niet ergens tegenkomen, dan wel gewoon 
‘op de tuin’.  
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Afgelopen winter, tijdens een regenbui van een 
week, verrichtte Roël Joles met zijn team van Bewust 
Boomverzorging al het achterstallig en noodzakelijke 
snoeiwerk aan de essen rondom ons complex. De 
achterstand was ontstaan doordat jarenlang onduidelijk 
was, wie voor de essen verantwoordelijk was, Stadsdeel 
Noord of het tuinpark. 

Uiteindelijk bleek, na lang uitzoekwerk, dat het tuinpark 
de klus moest klaren. Een tegenvaller en een onverwachte 
kostenpost, maar gelukkig was Roël, die inmiddels onze 
vaste ‘bomenman’ is geworden, snel beschikbaar en ging 
aan het werk tegen een schappelijke prijs. Ingrijpen was 
hoogst noodzakelijk, want veel essen bleken er niet goed bij 
te staan. 

Wat is het geval? Vastgesteld is dat veel essen op ons 
park lijden aan de essentaksterfte, veroorzaakt door een 
schimmel afkomstig uit Azië. Deze heeft zich sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw via Polen richting ons 
land verspreid. In 2010 werd de schimmel voor het eerst in 
Groningen aangetroffen en is inmiddels in heel Nederland 
aanwezig. De ziekte is niet te bestrijden of te voorkomen. 

De schimmel, Hymenoscyphus fraxineus ofwel vals 
essenvlieskelkje genaamd, infecteert de bomen via het blad 
en tast jonge en oude bomen aan. De eerste symptomen 
bestaan uit bladvlekjes, gevolgd door verkleuring van de 
nerven en het geheel of gedeeltelijk afsterven van het 
geïnfecteerde blad. Als de aantasting doorzet, groeit de 
schimmel via de bladsteel de twijgen in, waar ook de bast 
en het cambium (een weefsellaag, waarin nieuwe cellen 
worden gemaakt) worden aangetast. Hierdoor wordt de 
sapstroom in de boom verstoord, wat zichtbaar wordt 
door verdord blad in de kroon van de aangetaste essen 

en afsterving van twijgen of zelfs delen van de kroon. 
Uiteindelijk kan de boom er aan dood gaan, maar dat kan 
jaren duren. 

Helaas bestaat er geen behandeling die de bomen 
kan genezen. Wel kunnen grote, dode takken worden 
weggesnoeid, zeker als deze gevaar opleveren. Grotere, 
oudere bomen zijn wellicht op termijn in staat om de 
uitbreiding van de ziekte zelf te stoppen.

De gewone es is inheems in Nederland en van grote waarde 
voor de biodiversiteit; ca. 100 soorten planten, mossen en 
insecten zijn specifiek afhankelijk van de es. Maar ook zijn 
in het stedelijk groen een 10-tal cultivars en een aantal 
andere essensoorten aangeplant. Met welke soort wij op 
Wijkergouw te maken hebben is (nog) niet bekend, maar 
proberen we uit te zoeken.

In ieder geval willen wij iedereen verzoeken schade aan 
essen te melden bij het bestuur, zodat zo snel mogelijk 
ingegrepen kan worden.  

OPROEP! We zoeken versterking van ons team.
Op zaterdagmorgen verkopen we op het Terreintje o.a. 
zand, aarde en gas. We rekenen af met een pinapparaat.  
Er is een plaats vrij gekomen in ons team.

Wat houdt het werk in?
Gedurende 10 zaterdagochtenden van 10.30 – 12.00 uur 
zit je in ons huisje voor de verkoop. Je staat via je telefoon 
in contact met de ploeg die het zand en aarde schept en 
de karren naar de betreffende tuinen rijdt.

De tijd die je hier “werkt” wordt verrekend met je 
tuinbeurten. Als je 10 beurten van 1,5 uur teveel vindt kun 
je ook 6 keer ingeschakeld worden, in combinatie met je 
tuinbeurten.

Als je denkt dat het wat voor je is neem dan contact op 
met Cobie 06-26941902 of 06-41960343

Essentaksterfte
of Hoe Roël voortsnoeide
Tekst: Thea Adriaansen, met info van Wageningen University
Foto’s: Groen Kennisnet en Bewust Boomverzorging
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Nieuwe vlinder op 
Wijkergouw !!!   
Tekst en foto: Pascal en Elja, tuin 2, huybach@hetnet.nl 

In de tuinen van Wijkergouw komen tot nu toe zo’n 17 
soorten vlinders voor. 

In augustus 2020 zagen we in onze tuin een vlinder 
die wij nog nooit in Nederland hadden gezien: het 
scheefbloemwitje. Hij wordt zo genoemd omdat de 
rupsen graag op de scheefbloem-plant leven.

Het scheefbloemwitje is sinds 2015 een nieuwkomer in 
Nederland, daarvoor kwam hij voornamelijk in bergachtige 
gebieden van Zuid-Europa voor. Vermoedelijk profiteert hij 
enerzijds van de opwarming van het klimaat en anderzijds 
van het feit dat de scheefbloem (waarop de rups overleeft) 
vaak als sierplant in tuinen wordt gebruikt. De scheefbloem 
zelf komt in de natuurgebieden van Nederland nauwelijks 
voor, maar wel andere planten uit de kruisbloemenfamilie, 
waar de rups ook van kan eten. In de kruisbloemenfamilie 
zitten o.a. koolzaad, look zonder look, pinksterbloem, 
zandraket en veel koolsoorten.

Helaas is deze vlinder erg lastig te herkennen, zelfs voor de 
gevorderde vlinderaars! Het scheefbloemwitje lijkt erg op 
de andere koolwitjes die ook op Wijkergouw voorkomen. 
Kenmerkend is de zwarte vleugelpunt, de vlek is kleiner dan 
die van het groot koolwitje en groter dan die van het klein 
koolwitje.

Als u een vlinder ziet waarvan u wilt weten of dit een 
scheefbloemwitje is, dan hoor ik het graag van u. Probeer 
een foto te maken en mail hem naar ons. Leuk om te weten 
of het scheefbloemwitje op meer plekken in Wijkergouw 
voorkomt!

Een mooi vlinderseizoen in 2021!  

Scheefbloemwitje op Vlinderstruik, Pascal Huybers

Namen op ons park
Op ons Tuinpark zijn vanaf het ontstaan namen gegeven aan 
de verschillende delen van het park en ook hebben sommige 
gebouwtjes een naam gekregen. De laatste jaren bedenken 
tuinders steeds vaker andere/nieuwe namen voor plekken 
die al jarenlang een naam hebben. Dit wekt verwarring, dus 
zetten we hieronder een en ander op een rijtje:

Wijkergouw bestaat uit het 1e, het 2e en het 3e complex.
Het 1e complex is het stuk tegen Schellingwoude aan tot 
aan het Bos, het 2e complex is het deel van het Bos tot aan 
de Wijkergouw en het 3e complex is het hele deel waar de 
boerderij op staat. Het park is in die volgorde aangelegd.
Het Bos, is de plek waar gecomposteerd wordt. Tot 2 jaar 
geleden stonden hier grote bomen en leek het inderdaad 
een bos. De bomen zijn weg maar besloten is uit nostalgie 
de naam te handhaven.

Het Terreintje is de plek waar gas, zand en aarde gekocht 
kunnen worden. Sommigen noemen dit ook het Landje, wat 
door anderen dan weer als het Bos wordt begrepen. Samen 
Sterk is het gebouwtje van de Tuincommissie, waarvandaan 
de werkbeurten worden georganiseerd. En tenslotte is het 
Houten Huis het onderkomen van de Bouwcommissie. Het 
Behouden Huis, zoals sommigen het noemen, stond op Nova 
Zembla.  

Buxusmot
De rupsen van de buxusmot zijn goed te bestrijden. Op 
het juiste moment in de cyclus ingrijpen is cruciaal. De 
ideale bestrijdingsmomenten zijn die, waarop de (jonge) 
rupsen aanwezig zijn en vóórdat ze verpoppen. Inspecteer 
regelmatig de planten op aanwezigheid van rupsen en 
schade en grijp meteen in.

Eikenprocessierups
De eerste rupsen van de eikenprocessierups zijn eind 
maart uit hun eitjes gekropen, ruim een week eerder dan 
verwacht. De brandharen ontwikkelen zich na enkele 
weken. 

In beide gevallen is voorkomen beter dan genezen. Plaats 
nestkasten en plant inheemse beplanting om insecten en 
(insecten-etende) vogels zoals koolmezen, aan te trekken 
om de rupsen te bestrijden.

Het schuurtje in het Bos stort in. 
Wie helpt ons aan een vervangend schuurtje?
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Het seizoen is gelukkig weer losgebarsten. In januari 
en februari waren er weer heel veel tuinders die de 
winterbeurten kwamen doen. Vast ook aangespoord door 
de belofte van heerlijke wintersoep én het ongelofelijk 
mooie weer. Maar het moet gezegd: het enthousiasme 
voor deze winterse beurten is elk jaar weer groot en lijkt 
te groeien. Snoeien, takken rapen en kruien, takkenwallen 
restaureren, gras en schouwrommel langs de sloten 
afharken, de composthopen in het bos omzetten….iedereen 
werkt hard en de sfeer is altijd goed: 2 winter-feestjes.

in veiligheid brengt. Onder mijn tuinhuisje. Ach…….
aandoenlijk. Buurman zet toch een klem. Moeder dood, dan 
haar nageslacht ook. 

Coronawonder
Het was vorige zomer al duidelijk: tuinders ontdekten 
opnieuw hoe geweldig onze paradijsjes in de stad zijn. Het 
was echt een stuk drukker dan in andere jaren. Prima, hoe 
intensiever we de tuinen gebruiken, hoe duidelijker de 
gemeente ziet dat onze tuinen meer zijn dat een rekensom 
van Vastgoed. En dankzij corona zien we deze zomer die 
drukte opnieuw. En misschien heeft de (her)ontdekking wel 
een permanente invloed op de keuze die we maken over 
waar wij onze vrije tijd willen doorbrengen.

Nu nog wat warmer
Ondertussen is mijn tuin aan lentekant, de pruimenboom 
professioneel gesnoeid en mijn olijf zeer aangeslagen 
door de plotseling winterkou in februari. Kijken of die 
weer bijkomt dit seizoen.  En de composthoop is ook weer 
opnieuw opgebouwd. Nu de essen aan de singels aangepakt 
zijn, hoop ik op wat meer en langer zon in mijn tuin. Nog 
even en ik kom weer slapen in mijn buitenhuis in Noord. 
Moet nog net iets warmer zijn. En ik ga zoals elk jaar weer 
genieten van de mooiste magnolia van Wijkergouw in de 
tuin van mijn achterburen. Geluksvogels zijn het.  

Tuindagboek
Tekst en foto Magnolia: Lune Renardel de Lavalette, tuin 95
Foto Lune: Thea Adriaansen

Wintersloom
Ondertussen doe ik zelf  in de winter eigenlijk niks op mijn 
eigen tuin. Alles ligt erbij zoals ik het achterliet in november, 
de aarde bedekt met plantenafval, in mijn vijver tiert de 
waterpest welig. Ik kom kijken, hark wat blad weg van 
het gras en dat is het dan. Ik spreek wel eens tuinders die 
meerdere keren per week van alles te doen hebben op hun 
tuin. Ik twijfel dan meteen aan mijn tuindersbekwaamheid: 
wat zien zij dat ik niet zie? Maar die vraag laat ik 
onbeantwoord. Ik ben ook een beetje in wintermodus en 
dan heb ik geen zin om te ontdekken dat ik nog heel veel 
nuttige tuindingen kan doen. 

Rattin
En dan moet de kop eraf: de composthoop moet omgezet 
en de compost uitgereden over de jonge tuin. Jong qua 
seizoen dan. Met tuinvriend Joop drink ik even thee en 
uit mijn ooghoek zie ik een rat lopen. Met iets in z’n bek. 
Overdag op mijn terras. Nooit eerder meegemaakt. Ik blijf 
kijken: nog 4 keer loopt ze met iets rozigs in haar bek van 
en naar de composthoop. Jawel, een rattin die haar kleintjes 

PS: Mijn vuurkorf die ik voor de winterbeurten uitleende 
en die op het terras stond, is weg. Misschien dacht iemand 
dat de korf verweesd was? Niet dus. Graag terugzetten bij 
Samen Sterk.
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De Buitenwereld

Tekst en foto: Klaas Breunissen

Windmolens
Wel of geen windmolens 
vlakbij de volkstuinparken in 
Noord, dat is de vraag. De strijd 
daarover is in volle heftigheid 
aan de gang.

Om de klimaatverandering te stoppen 
en de leefbaarheid op aarde te redden 
moeten we snel overstappen op 
duurzame energiebronnen. Daarover 
zijn de meeste mensen het wel eens. 
Maar concretisering van die mooie 
plannen kan pijn doen.

Het Amsterdamse gemeentebestuur 
heeft een aantal ‘zoekgebieden’ 
aangewezen voor de plaatsing van 
windmolens. Eén van die zoekgebieden 
is de strook tussen de snelweg A10 
Noord en de hoogspanningsmasten in 
de weilanden. In die strook liggen de 
tuinparken Kweeklust, Tuinwijck, De 
Molen en Buikslotermeer. 

Ziekmakend
Veel tuinders hebben geen trek in de 
geluid- en lichthinder van windmolens. 
Zij vrezen vooral het lage bromgeluid 
dat kan leiden tot geluidsoverlast, 
stress en slaapverstoring. 
‘Megawindturbines zijn ziekmakend’ 

roept de poster van actiegroep 
Windalarm.

Hoeveel lawaai door een bewoner 
gehoord wordt, is onder meer 
afhankelijk van het type windmolen, 
de windrichting en de afstand van de 
windmolen. Landelijk is er wetgeving 
voor de maximale geluidsbelasting 
door windmolens op ‘geluidgevoelige 
bestemmingen’ zoals woningen. 

Er is geen landelijk geldende 
afstandsnorm. Een vuistregel die veel 
gemeenten aanhouden, is echter 
dat windmolens op minstens 600 
meter afstand van geluidsgevoelige 
bestemming moeten staan. De 
provincie Noord-Holland heeft die 
afstand verminderd tot minimaal 
350 meter, Windalarm pleit voor een 
afstand van minimaal 1500 meter. 

De gemeente Amsterdam zegt dat 
voor concrete windmolenlocaties goed 
onderzocht moet worden of zij tot 
onacceptabele geluidsoverlast zullen 
leiden of niet. 

Slapende volkstuinders
De precieze locaties van de windmolens 
benoorden de A10 zijn nog niet 
bekend, maar zullen volgens alle 
gehanteerde afstandsnormen te dicht 
bij de buitenringse tuinparken komen 

te staan. Dat betekent (ziekmakende) 
geluidoverlast voor de tuinders daar en 
voor de bezoekende Amsterdammers 
die de gemeente graag op de 
tuinparken ziet verschijnen. 

Of de binnenringse tuinparken 
Wijkergouw en Rust & Vreugd 
geluidsoverlast van die molens zullen 
krijgen, zal op basis van de heel 
concrete, mogelijke windmolenlocaties 
onderzocht moeten worden.

Wat in ieder geval moet gebeuren 
is dat de gemeente de tuinparken 
als ‘geluidgevoelige bestemming’ 
zoals woningen beschouwd. In het 
hele zomerseizoen wordt er immers 
op volkstuinparken gewoond en 
overnacht. Daarmee zijn tuinparken 
net zulke geluidgevoelige 
bestemmingen als woonwijken.  

Actieve tuinders
Windmolens passen niet in het open 
groene landschap van Landelijk Noord, 
het domein van de weidevogels. 
Zet die windmolens daarom in het 
havengebied en op zee, bepleiten 
velen. Daar doen ze niemand kwaad. 
En plaats meer zonnepanelen op de 
daken van huizen en bedrijven en op 
de geluidschermen van de A10. 

De noordelijke tuinparken roeren zich 
actief in het duurzaamheidsdebat. 
Samen hebben zij brieven gestuurd 
naar de wethouder, de gemeenteraad, 
het stadsdeel en de provincie. Tuinders 
hebben petities ondertekend, gelobbyd 
bij politici en spandoeken opgehangen. 
‘Schrap de strook benoorden de A10 
en de rest van Landelijk Noord als 
zoekgebied voor windmolens’, is de 
boodschap aan de gemeente.

De acties gaan door. Eind mei stelt 
de gemeenteraad de definitieve 
zoekgebieden vast.  
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Tuin(ders)post

Sporen
Adri Muller van tuin 149 stuurde enkele winterfoto’s 
van dierensporen in de sneeuw. De eerste lijkt op de 
afdrukken van de vleugels van een uil die zich op zijn 
prooi stortte, de tweede is van een konijn en de derde is 
nog een raadsel. 

Van meerdere tuinders kregen we de afgelopen tijd leuke post en foto’s 
die we u niet willen onthouden. Hieronder: wintersportvakantie op 
Wijkergouw, de footprintquiz, een positieve mail aan het bestuur, onze 
boerderij in aquarel, egeltjespost en vlindernieuws. Weet u, of ziet u ook 
iets leuks of bijzonders? Laat het ons weten op wijkergouwtje@gmail.com

Winter op 
Wijkergouw
In februari waren we een aantal dagen op 
wintersportvakantie op ons eigen tuinpark. Wat een 
prachtige witte wereld, de eerste dag zelfs nog met 
veel ongerepte sneeuw. We wandelden, schaatsten in 
de omgeving, en genoten van alle vogels die op het 
gedoneerde en gestrooide vogelvoer afkwamen. In 
de sneeuw was heel duidelijk zichtbaar door welke 
dieren ons tuinpark wordt bezocht: sporen van eenden, 
konijnen, vogels in allerlei soorten en maten….  En elke 
dag  zag ik 1 of meerdere houtsnippen wegvliegen; nog 
nooit eerder gezien!

Janny Hofman, Tuin 208  
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Beste Andrea,

Op de eerste plaats, hartstikke veel dank voor de snelle hulp in verband met onze lekkende hoofdkraan. Ben (van de 
waterleidingcomm. Red.) heeft het gefikst. Ons huisje dobbert niet meer!!! 

Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik (op deze internationale vrouwendag) om  onze welgemeende 
bewondering uit te spreken voor het huidige bestuur, ons steeds aangenamere tuinpark en ons Wijkergouwtje. Dat 
mag wel eens gezegd. 

Nieuw elan, nieuwe ideeën, open oog voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is het cement van de toekomst van ons park.  
Beschouw het als een compliment van ons, oudere generatie volkstuinders. 

We genieten nu al bijna 30 jaar van ons paradijsje, dat nu en na Coronatijd van nog meer waarde is.
Toch? 

En ach Ben, nogmaals: bedankt jong. 
Hrtlk grtn
Maddie en Jos, Tuin 77 

Noodkreet voor egeltjes:
Laat de egel toe in je tuin! 

Vorige zomer hoorde ik ‘s avonds tussen de planten 
ineens een raar geluid. Met de zaklamp zag ik dat het 
een egeltje was!! Uiteraard was ik daar heel blij mee. 
Het was de eerste in járen. Daarna heb ik hem niet 
meer gezien. Toen realiseerde ik me dat al onze tuinen 
omrasterd zijn vanwege de konijnenplaag die er jaren 
geleden heerste.

Dat gaas is leuk tegen de konijnen maar de egeltjes, 
die ons verlossen van slakken, hebben daardoor weinig 
mogelijkheid om gemakkelijk van tuin naar tuin te gaan. 
Mijn voorstel is om aan de buurzijden, aan de onderkant 
een stuk gaas los te knippen en het alleen aan de 
bovenkant vast te laten, omhoog te klappen en vast te 
zetten als een soort luikje. Dit om het gemakkelijk weer 
naar beneden te klappen en vast te zetten, als we weer 
last zouden krijgen van konijnen.

Egels zijn een natuurlijke vijand van de slak en dus 
welkom. Ze laten de planten met rust. En laat u ‘s winters 
een hoopje blad en/of takken in een hoekje liggen, dan 
kunnen ze zich daar verstoppen voor hun winterslaap. 

Tuin 126

Naast werken op haar eigen tuin en het opleuken van de 
ingang t/o de boerderij, houdt Marjo Palm van tuin 123 zich 
ook bezig met aquarelleren en leverde deze bijdrage
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Vergeet-me-niet heten ze 
allemaal
Moniek van der Kroef

Talud stond te wuiven naar het kind dat ik ooit  

fluitenkruid, margrieten, en harige borage

ver voor pinkster lila trosjes die zo heetten

blaartrekkende boterbloem en blauwe ereprijs 

zuring blozend tussen witte blaassilene

muur aan hun voeten en kale jonkers boven alles 

Tot dat voorjaar de natuur was uitgegumd

een stoppelbaard rest op de aarden wang 

maar de dovenetels in mijn hoofd willen niet doven

sleutelbloemen groeien door; leeuwenbekken 

sperren open

heggewikke krult om mijn hersenstam

 

jakobsladder vlecht wormkruid in het haar  

lieve-vrouwe-bedstro vult mijn kussen

kaasjeskruid en wilde anemonen op het menu   

groeit vergeet-me-niet uit allebei mijn oren   

Op z’n spechts
Michael Kerkhof

Deze winter, terzijde de moerascypres

verse houtsnippers,

wit oplichtend tegen zwarte 

moddergrond

Vanwaar?

Vers versplinterd hout moet

een bron hebben

Speurende ogen maar

geen ontstaansgrond  te vinden

niet goed gekeken dus, 

mijn bezoekende neef

met een blik opwaarts 

zei  bijna onmiddellijk,

die is flink aan het werk geweest

minstens vijf zo niet zes gaten

uitgehakt in je kolossale boom

die weliswaar een spaantje kan missen

maar toch,

is een enkel nesthol niet genoeg?

Waarom steeds opnieuw de

spechtse genen botgevierd

Mijn oudste kleindochter zou zeggen,

opa wat klaag je nou,

die specht woont hier ook
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Thea’s WWWeetjes

Tuingeschiedenis
Van paradijs tot kunstwerk, filosofie 
van de tuin door de eeuwen 
heen. Filosofe Barbara Moerman 
organiseert cursussen en geeft 
lezingen. In haar boek beschrijft ze 
de tuingeschiedenis van het Midden-
Oosten, via de Middeleeuwen tot 
de Industriële Revolutie. Uitgeverij 
Eburon Academic Publishers, ISBN 
978 9463 01 21 71

Kinderboek
Een leuk en informatief kinderboek, 
boordevol leuke weetjes over 
plantengedrag is Briljante Planten. 
Planten zijn zo braaf nog niet en ze 
zijn ook nog eens een stuk sterker 
en slimmer dan ze lijken. Geschreven 
door bioloog Geert-Jan Roebers, 
met eigenzinnige illustraties van 
Margot Westermann. Uitgeverij 
Gottmer Uitgevers Groep, ISBN 978 
90 25 77 28 88 

Kees en Keetje
En dan zijn er nog die twee 
schattige egeltjes Kees en Keetje, 
van Jantien Buisman. In 1975 
bekroond met een Zilveren 
Griffel en nu opnieuw uitgegeven 
door uitgeverij de Harmonie. 
ISBN 789061696438 Een klassiek 
kinderboekje, geliefd bij jong en 
oud. 

Het ‘wilde’ genieten – voorjaar
Het Wilde Genieten kan beginnen 
met dit boek waarin het voorjaar 
centraal staat. Recepten, tips en 
informatie; de groenten, kruiden en 
eetbare bloemen groeien letterlijk 
voor onze voeten. Recepten 
waarbij er altijd een combinatie 
is gemaakt van gekochte en 
geplukte ingrediënten. Dit boek is 
niet als kookboek bedoeld maar 
als inspiratiebron om dat wat we 
kunnen ‘scoren’ in de vrije natuur 
en/of onze tuin toe te voegen 
aan de maaltijd. Uitgever: Mayra 
Publications, EAN: 9789079680948

Land van Ons
wil een kentering bewerkstelligen 
in het uitputten van grond en 
verdwijnen van plantaardig en 
dierlijk leven uit ons landschap. 
Dit doen ze vanuit het besef dat 
ons land en onze grond letterlijk 
de bodem is onder ons bestaan 
en daarmee een tegenwicht en 
rustpunt is in ons hectische en 
op economische groei gerichte 
bestaan. U kunt hier aan meedoen. 
Meer informatie vindt u op www.
landvanons.nl

Filosofie Doeboek
Het onwijs grote Filosofie Doeboek  
voor eigenwijze kinderen staat 
vol met slimme vragen, grappige 
weetjes en doe-opdrachten. Zoals 
de vraag: ‘Waar is de natuur van 
gemaakt’, of: ‘Kunnen planten 
voelen’, of ‘Kunnen dieren denken’. 
Te koop in de winkel of te bestellen 
bij www.filosofie.nl/winkel/

Kikkers tellen
RAVON zet zich in voor de studie 
en bescherming van reptielen, 
amfibieën en vissen. Samen met 
tal van vrijwilligers tellen ze 
hoe vaak en waar deze soorten 
voorkomen. Deze gegevens geven 
een goed beeld hoe het met de 
dieren in Nederland gesteld is. 
Meetellen? Dat kan! Of het nu 
gaat om een specifieke doelsoort, 
het bijhouden van daglijstjes, losse 
waarnemingen, vaste teltrajecten, 
werkgroepen, amfibieën overzetten 
of aanleg van broeihopen voor 
de ringslang; U vindt het allemaal 
op Ravon.nl/tellen. Maar ook het 
melden van zieke en dode dieren 
is belangrijk. Zo krijg Ravon meer 
inzicht in de verspreiding van 
ziekten. Melden kan op www.
ravon.nl/ziektes   

Tuinmysteries
Ooit willen weten hoe wormen 
ademen? Of waarom bomen 
eigenlijk zo groot zijn? Dit boek 
geeft antwoord op zaken die 
iedere tuinier zich weleens afvraagt 
en waar je zelf misschien nooit 
op zou zijn gekomen. Boordevol 
fascinerende feiten, praktische tips 
en eigenaardige, maar altijd weer 
boeiende, wetenswaardigheden. 
Uitgever: KNNV Uitgeverij, ISBN 
9789050117753
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Invasieve exoten: Tuin er niet in!
De dagen lengen, de vogels beginnen 
te fluiten en veel mensen krijgen zin 
om in hun tuin te werken en nieuwe 
tuinplanten aan te schaffen. Weet u 
welke tuinplanten een risico kunnen 
zijn voor de natuur? Daar is nu een 
handige hulp voor! Kijk op www.
floron.nl/tuinernietin 

Vogels herkennen
Net als voor onbekende planten 
is er nu ook een app om vogels 
snel te herkennen. Op basis van 
een foto of enkele vragen is op 
MijnVogelvinder.nl de vreemde vogel 
snel gedetecteerd.

Beleef de Lente
We kunnen weer meekijken met 
het vogel-wel en wee via www.
vogelbescherming.nl/beleefdelente  
Kijk live naar knuffelende 
steenuiltjes, de imponerende 
zeearend en oehoe, de ooievaar 
en andere vogels, o.a. bij de vijver. 
Terugkijken naar de hoogtepunten 
kan ook.

Lenteconfetti
Elk jaar rond Koningsdag is het 
feest in Amsterdam. De iepen 
verliezen hun zaden en de stad ligt 
bezaaid met lentesneeuw. Wilt u 
optimaal genieten van de iepen 
en de lentesneeuw in Amsterdam? 

Volg dan de Iepenroute: die start 
in het Iepenarboretum (naast EYE 
in Noord) en loopt via de oostelijke 
kant van het centrum naar de Hortus 
Botanicus. De route is 8,5 kilometer 
en voert langt de iepenhighlights 
van Amsterdam, zoals de hoogste 
iep en de oudste iep. De route is te 
downloaden via https://springsnow.
nl/expo-2/  

Podplanten
Verhalen over vingerhoedskruid, 
kaneel, vleesetende planten, 
heilzaam groen, kroos en nog veel 
meer hoort u in de podcast van de 
Hortus Amsterdam. Te beluisteren via 
https://www.dehortus.nl/podcast/

Vogelweek, Bijendag, enz.
Op de site https://steenbreek.nl/
jaarkalender-2021/ vindt u alle 
leuke en belangrijke zaken, die 
het waard zijn om de agenda voor 
vrij te houden, zoals de Nationale 
Vogelweek van 8 t/m 16 mei, 
Wereld Bijendag op 20 mei, op 22 
mei de Internationale Dag van de 
Biodiversiteit, op 5 en 6 juni de Velt-
ecotuindagen en van 12 t/m 20 juni 
de Groei & Bloei Nationale Tuinweek. 
Er is nog veel meer leuks op te 
vinden, zoals de Modderdag van het 
IVN, waarbij kinderen kunnen spelen 
met water en zand en daarbij lekker 
vies mogen worden.

Tuinieren met wilde planten
Hoe krijg je een natuurrijke tuin vol 
biodiversiteit? In dit ideeënboek 
geeft natuurkenner Martin Stevens 
een overzicht van mogelijkheden 
met inheemse planten, die ook bijen, 
vlinders en andere kleine dieren 
aantrekken. ISBN 9789056156084.

Vleermuis waar zit je
In onze stad wonen ongeveer 
40.000 vleermuizen. We hebben in 
Amsterdam 11 verschillende soorten. 
Op de vleermuizenkaart ziet u 
welke soort waar zit. De kaart vindt 
u op https://maps.amsterdam.nl/
vleermuizen/  

En natuurlijk staat ook dit 
Wijkergouwtje weer op onze website 
www.wijkergouw.nl/archief 

Vanaf Paaszaterdag 3 april zijn we weer van start gegaan 
met de wekelijkse picknick-lunchtasjes. Iedereen is van harte 
welkom om een lekkere en gezonde lunch af te halen, met 
vers brood, huisgemaakte soep en/of salade, een drankje en 
een verrassing. En dat voor maar 5 euro! 
De pakketjes zijn op te halen via een uitgifteloket in de 
boerderij, elke zaterdag tussen 12.30 en 13.15 uur. Uiteraard 
zullen we corona-proof werken. We houden ons aan de 
bekende voorzorgsmaatregelen en volgen de adviezen 
van het RIVM. Het is (nog) niet toegestaan om tafels en 
stoelen uit te stallen op het terras, dus jullie zijn zeer 
welkom voor een staande lunch oftewel lopende picknick. 

Voorlopig zullen we noodgedwongen nog met eenmalig 
verpakkingsmateriaal moeten werken, maar we willen jullie 
alvast uitnodigen om je eigen servies en bestek mee te 
nemen. Tot spoedig! 

Hartelijke groeten van de lunchcommissie 

PS1: Bij echt slecht weer zal er helaas geen lunch zijn. 
PS2: We zoeken altijd nieuwe lunch-clubbers! Je hoeft geen 
keukenprins/es te zijn, boterhamsmeerervaring volstaat. 
Meld je aan bij Diana (tuin 8, 06-24270787) 

Ze zijn er weer: Picknick-lunchtasjes vanaf 3 april! 
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DE PITTENSPECIALIST
DPS

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

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

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

Dé

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

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

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

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

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

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

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

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

Alleen 
of in samenwerkingsverband

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Whatsapp / tel: 06 42138234
Thom: 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Klussenbedrijf AdVeLo
Titusz, Tuin 167, Wijkergouw

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek
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Wij verkopen vaste planten en bomen 
onder andere:
- Fruitbomen
- Heesters
- Kruiden
- Rozen
- Schaduwplanten
- Inheemse planten
- Planten en bomen specifiek geschikt  

voor op je balkon of dakterras

10%
KORTING

De Groenwinkel is hét stadstuincentrum  
van Amsterdam-Noord.

Heb je een tuin, balkon, dakterras, geveltuin of volkstuin?  
Kom dan vooral eens langs.

Je kan bij ons terecht 
voor vaste planten en 

bomen. En voor advies 
en inspiratie over 
(stads)tuinieren.

op vertoon van deze flyer 
krijgt u 10% korting 

op alle bomen en planten

ADRIAAN LOOSJESSTRAAT 40 - AMSTERDAM NOORD
WWW.DEGROENWINKEL.NL  
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ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of 0900-8844 (geen spoed)

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

Tuinen 1 t/m 132 (complex 1 en 2) zijn bereikbaar via de 
Zuiderzeeweg vlakbij rotonde IJdoornlaan en de Poort 
van Noord. Met routeplanner aankoersen op ‘Parkeren 
Wijkergouw’, Amsterdam. Deze tuinen zijn eveneens te 
bereiken via het hek schuin tegenover de boerderij op 
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam. 

Tuinen 136 t/m 229 (complex 3) zijn uitsluitend bereikbaar 
via de boerderij op Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam. 

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. Meldt 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 en achter het 
mededelingenbord t/o de parkeerplaats bij het 1e en 2e 
complex hangt een AED-apparaat. Bij deze apparaten 
bevindt zich een gebruiksaanwijzing.

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

Dierenarts
Dierenkliniek Amsterdam Noord, Oudorperstraat 18, hoek 
Purmerweg, 020-6364681  

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

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin

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

Barcommissie: Annemiek Daems, Carien Ruijter, 
Frederieke Schouten, Ina Koudstaal (de Klaverjasavonden), 
Iris Schouten, Janny Hofman, Leticia Opperhuizen 
(reserve), Marian Rozendaal en Remko Schouten. 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen, Joke van Pel 
(redactie), Robert Oomen (vormgeving), Cindy en Michel 
Wever (webredactie)

EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191

Winkel: André Tuin, Ria Akkermans en Alie de Boer

Gasverkoop: Wim Hilgers, uitsluitend met pin betalen

Kascommissie: Sylvia van Dongen, Clary van Amelrooy, 
Jeroen Altelaar, Judith Olbers

Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen Burgwal, Cobie 
van Gent, Thea Adriaansen en Ewoud Hoogendijk. 
Coördinatie Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

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

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson 
(coördinatie); Claire Taylor; Greet Rietveldt; Kitty Horstink

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

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

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten
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Openbaarheid tuinpark
Tuinpark Wijkergouw is in de regel geopend van 1 april tot 
1 oktober tussen zonsopgang en zonsondergang. Dan is het 
tuinseizoen in volle gang en kunnen tuinders en bezoekers 
activiteiten ontplooien en bijwonen. Buiten het seizoen 
is het park beperkt open. Graag de hekken buiten de 
openingstijden op slot doen bij aankomst én vertrek. Er zijn 
beperkte activiteiten zolang het coronavirus heerst. 
Ontvang maximaal 3 bezoekers tegelijk op uw tuin.

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

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

‘t Bos
Het bos is nu altijd toegankelijk, voorzien van borden 
met aanwijzingen waar u wat mag storten en kunt 
ophalen. U kunt daar uw tuinafval afleveren om tot 
compost te laten verwerken en takken om te laten 
hakselen. Houtsnippers en 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. Uitsluitend met pin betalen.

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten (tot half oktober) geopend op 
zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Opmerking: Zo lang het coronavirus heerst: 
Neem zelf een schep mee, betaal met pin en houd 
1,5 m. afstand

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 

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

Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.

Alle prijzen onder voorbehoud.
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