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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
elke 2e zaterdag van de maand 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 oktober 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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Parkeerplaats
Het is u vast al opgevallen: op de parkeerplaats is een gedeelte
afgezet. Er is compost opgebracht, kuilen zijn gevuld en er is
gras ingezaaid om de bodem te herstellen. Op deze manier
zullen regelmatig delen van de parkeerstroken worden
aangepakt. Excuus voor het ongemak.

Géén auto’s op de paden
Steeds vaker worden auto’s gesignaleerd op de paden.
Dit mag alleen na uitdrukkelijke toestemming
van het Bestuur. Wij verwachten dat iedereen zich
hier aan houdt.

Van de redactie
Ik kocht zomervoer voor de vogels en strooide dat,
gemengd met meelwormen, op een schotel. Maar helaas,
de duiven, eksters en gaaien vraten het meeste voer op. Dus
kocht ik een voederkooi waar alleen de kleine vogeltjes in
kunnen. Dacht ik.
Een paar dagen ging het goed. Elke dag kwam de familie
Koolmees, paps, mams en zes kinderen, genieten van het
diner en ik genoot mee. De pimpelmees kwam regelmatig
langs en Robin de roodborst pikte zijn graantje mee van wat
er op de grond gemorst werd. Na het eten namen ze een
bad.
Op een dag hoor ik een ander geluid dan normaal. Ik kijk en
zie de grote bonte specht allerlei toeren uithalen om bij het
voer te komen. Het lukt en even later zit moederspecht haar
drie jongen te voeren op mijn boomtak. Maar toen was de
batterij van mijn fototoestel al leeg.

We hebben meer leuke waarnemingen voor u in dit
nummer. Deze keer een vlinderposter, een ringslang,
overvliegende boomvalken, rovende spechten en een
vleermuis die naar de buren emigreert. En als klap op de
vuurpijl hoorde de visite van tuin 46 een nachtegaal op ons
park!
Wat te doen bij te droog of te nat weer? Hoe vangen we
de plensbuien op en hoe geven we op een goede manier
de planten water, zonder kostbaar drinkwater te verspillen?
U leest het op pagina 4 en 5. Verder nog aandacht voor
het overlijden van ‘Ome’ Willem Vringer en voor de
vorderingen in het voedselbos. En natuurlijk weer de vaste
rubrieken zoals de Bestuurlijke Zaken, de Buitenwereld, de
WWWeetjes, het Tuindagboek enz.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Thea Adriaansen
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Te heet,
te droog
of te nat

Tekst: Thea Adriaansen, met informatie van de websites van www.Vogelbescherming.nl , www.Milieucentraal.nl e.a.
Foto’s: Pixabay
In dit artikel willen we u graag informeren over de mogelijkheden om uw tuin wat water- en droogte
bestendiger te maken. Dit kan op verschillende manieren.
Duurzame tuin
Ons klimaat warmt op. Broeikasgassen zoals CO2,
methaan en lachgas regelen de temperatuur op aarde.
De gassen houden als een deken de warmte vast. Vooral
de grote hoeveelheid CO2 in de lucht is een probleem. De
hoeveelheid CO2 in de lucht stijgt, doordat mensen fossiele
brandstoffen zoals olie en gas verbranden.
De reeks van droogten en hittegolven sinds 2014 in
Nederland en Centraal-Europa is uniek voor zeker de
laatste 2000 jaar. Uit onderzoek blijkt dat zo’n serie in ons
deel van Europa nooit eerder is voorgekomen. Door de
klimaatopwarming worden onze zomers steeds droger met
regelmatig hevige plensbuien. De modellen van het KNMI
voorspellen steeds zwaardere buien. De laatste jaren zijn
de nodige weer-records gebroken. Bij een flinke wolkbreuk
kan er al snel zo’n 100 mm. vallen, normaal gesproken de
hoeveelheid regen van een maand. Dat heeft consequenties
voor onze tuinen en de inrichting daarvan. De beste manier
om het probleem voor de tuin op te vangen is het inrichten
van een duurzame tuin. Dan is dat ook een fijne plek voor
insecten, vogels en andere dieren. En dat is weer goed voor
de biodiversiteit en de natuur om ons heen. Bovendien heeft
een duurzame tuin een mooie, natuurlijke uitstraling.
Om voorbereid te zijn op grote droogte, kunt u de volgende
oplossingen toepassen:
Compost en bodembedekkers
Door compost door de bodem te mengen krijgt de grond
een lossere structuur, waardoor regenwater beter wordt
opgenomen en plantenwortels makkelijker bij het water
kunnen. Houd de bodem zo veel mogelijk bedekt met
bodembedekkers (zenegroen, penningkruid, bosaardbeitjes)
of mulch met houtsnippers, boomschors of grasmaaisel
tegen uitdroging van de grond.
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Schaduw en plantensoorten
Creëer schaduw in de tuin (en daarmee verkoeling) met
struiken of kleine (fruit)bomen (tot ong. 3 meter). Een tuin
met bomen en struiken scheelt wel tot 5 graden in warmte.
Ook kunt u de plantensoorten aanpassen, kies voor meer
droogte-minnnende soorten, dit maakt water geven minder
noodzakelijk. Een goed doorlatende grond is voor dit soort
planten wel aanbevolen.
Water geven
Sproei niet, want dat is verspilling van kostbaar drinkwater.
Een gemiddelde sproeibeurt van een kwartier verbruikt zo’n
100 liter water. Giet als het wat koeler is, liefst ’s morgens
vroeg (want slakken houden niet van de zon die daarna
opkomt), of ’s avonds als de zon onder is, (maar daarna
komen de slakken) maar nooit in de volle zon want dan
verdampt het water voordat het de wortels van de planten
heeft bereikt. Giet met de gieter aan de voet van de plant,
dus bij de wortels. Geef liever in één keer veel water en
dan enkele dagen niet, dan elke keer kleine beetjes. Zo
kun je planten ‘trainen’ hun wortels dieper de grond in te
laten groeien op zoek naar water. Steeds een klein beetje
water bereikt de ondergrond niet en leidt tot oppervlakkige
wortelgroei en daarmee kwetsbaarder planten. Al zijn de
meningen daarover verdeeld.
Een vogelbadje, liefst in de schaduw, is bij grote droogte
essentieel. Plaats een badje in de buurt van struiken
(bescherming), maar niet op de grond i.v.m. katten. Leg een
steen in het badje, dan kunnen ook insecten zoals bijen er
gebruik van maken. Ze zullen u dankbaar zijn.

Om op wateroverlast voorbereid te zijn, kunt u het volgende
doen:
Sluit een regenton aan om gebruik van drinkwater te
voorkomen. Zet een regenton op een verhoging om de
gieter makkelijk te vullen en houdt er een deksel op om
muggen geen kans te geven. Maar ook een regenton kan
vol raken. Leg een watergeul aan naar een regenvijver
of naar een lager gelegen deel in de tuin en maak daar
een moeraszone (wadi) van waar libellen, salamanders en
watermunt kunnen verblijven. Ook kunt u het overtollige
water door een soort greppel laten vloeien, die soms droog
staat en soms vol water staat. De wisselende waterstanden
zorgen dat er veel verschillende planten en dieren kunnen
leven.
Door hoogteverschillen in de tuin te creëren, stroomt het
regenwater naar lager gelegen, onverharde delen van de
tuin. Hier kan het water langzaam wegzakken, zonder dat
het problemen geeft. De hoogteverschillen en natte en
droge delen bieden plekken voor verschillende planten en
helpen daarmee de biodiversiteit te vergroten. Ook bomen
nemen veel water op.

Verder lezen:
Op https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/
overzicht/handboek-watervriendelijke-tuin/ kunt u het
handboek ‘Watervriendelijke Tuin’ downloaden. Hierin
vindt u meer informatie, o.a. over geschikte planten,
struiken en bomen, de aanleg van een regenvijver,
een wadi en/of
een afvoergoot,
waterpasserende
verharding, het
plaatsen van een
regenton enz.
Ook op https://www.
rainproof.nl/ en op
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinontwerp/
tuintips-om-wateroverlast-te-verminderen/ staan tips om
de tuin aan te passen.

Een infiltratiekolk is een soort extra dikke regenpijp met
gaatjes die je verticaal ingraaft in de tuin. Deze werkt via
hetzelfde principe als een infiltratiekrat (ondergrondse
opslag van regenwater) en heeft als extra voordeel dat je
hem bijvoorbeeld door een dunne, ondiepe kleilaag heen
kan boren, zodat het water onder die laag kan infiltreren.
Ook kunt u met een grondboor diepe gaten boren en die
opvullen met grind.
Verharding
Gebruik zo min mogelijk tegels in de tuin. Kies liever voor
half-verharding zoals schelpen, grind of schors. Wilt u toch
tegels, gebruik dan poreuze tegels of leg ze niet strak tegen
elkaar aan maar laat wat ruimte tussen de tegels waar het
water tussen weg kan sijpelen. Vul de open ruimte met b.v.
looptijm of loopkamille, dan ruikt het ook nog lekker als u
er over loopt.

Duidelijke uitleg over de klimaatverandering, de gevolgen
daarvan en wat u zelf kunt doen om het te verminderen,
kunt u lezen op https://www.milieucentraal.nl/klimaat-enaarde/klimaatverandering/wat-is-klimaatverandering/
De website https://steenbreek.nl/gezamenlijke-campagnesteenbreek-en-vitens-voor-bewust-watergebruik-in-detuin/ bepleit ook het minder gebruiken van drinkwater in
de tuin.
Nog meer tips vindt u op https://www.huisjeboompjebeter.
nl/
Wat de hitte voor mensen betekent kunt u lezen
op https://stadszaken.nl/artikel/3556/jongerenervaren-meer-hittestress-dan-ouderen-maar-ouderenblijven-kwetsbaarder en op https://steenbreek.nl/
klimaatverandering-leidt-nu-al-tot-meer-sterfte-door-hitte/
Word een waterbaas op https://www.hhnk.nl/waterbazen,
of beluister de podcast Water in je tuin op https://www.
rainproof.nl/nieuws/podcast-water-je-tuin
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Het Wijkergouwse
voedselbos
Test: Marga van Aalst en Lune Renardel de Lavalette
Foto’s: Thea Adriaansen
Vier jaar geleden kreeg Wijkergouw het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren. Met op de vlag het maximum van 4
lieveheersbeestjes. Om waarlijk trots op te zijn. Het resultaat
van creativiteit, werkuren en veel liefde voor ons park. Maar
dan ben je er niet. Om het keurmerk te houden moet je
meer doen, vernieuwen.
Dat leidde tot het brainstormen over allerlei nieuwe
projecten waaronder de ‘creatie’ van het voedselbos, tussen
ons compostbos en de bijenplek in.
In een voedselbos hebben alle bomen, struiken en planten
een functie. Ze hebben eetbare vruchten of groenten óf ze
bevorderen de groei en het behoud van bomen, struiken en
planten met eetbare vruchten. Je zet dus zoveel mogelijk
bomen, struiken en planten bij elkaar, die voordeel van
elkaar hebben of elkaar ‘voeden’. Bijvoorbeeld: door
rabarber bij een appelboom te zetten bevorder je de groei
van de appelboom. De rabarber heeft een mulch-functie en
houdt wortelvlieg op afstand.
Marga en tuinder Bert Saal aan het werk

De 7 lagen van een voedselbos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bladerdak (grote fruit- en notenbomen)
Lagere bomen (dwerg fruitbomen)
Laag struiken (druiven en bessen)
Laag kruidachtige planten
Rhizosfeer (wortelgestel)
Bodemoppervlakte (bodembedekkers)
Verticale laag (klimmers en wijnranken)

Spitten is stress
De centrale gedachte van het voedselbos is dat het
ecologische systeem van een bos wordt nagebouwd met
zoveel mogelijk eetbare soorten. En een voedselbos past
perfect in een permacultuursysteem. Permacultuur is een
ontwerpmethode voor de menselijke leefomgeving op een
manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is.
Complexe ecosystemen in de natuur en oude/traditionele
tuinbouw dienen hierbij als voorbeeld.
Het voedselbos is natuurlijk tuinieren bij uitstek. Spitten is
stress voor de bodem. Dus laat je de bodem zoveel mogelijk
met rust en vul je de bodem aan door de juiste eetbare
planten neer te zetten. Ook maak je gebruik van mulchen
om te zorgen dat de grond niet uitdroogt. Insecten, vogels
en wilde dieren worden aangetrokken door gebruik van
bepaalde struiken, bomen en planten.
Zo’n bos heeft – als het goed in balans is – ook niet veel
onderhoud nodig. De planten en struiken zouden het
onkruid onder controle moeten houden. In ons bos, dat
gebouwd is op jaren compostering, komt veel onkruid
op (brandnetel, wilde braam, kleefkruid enz.) want de
gewenste struiken en planten zijn nog klein. Dat vraagt dus
op dit moment nog veel onderhoud.

Verschillende grondsoorten, zoals compost en zeeklei,
rechtsboven het gegraven gat

Het begin
De gemeente plantte 3 zomers geleden fruitbomen in ons
bos. Die bomen vervingen de bomen die waren omgehaald.
Die zomer zijn we met een klein groepje enthousiaste
tuinders begonnen met de aanleg van het bos. We zijn
fruitstruiken gaan verzamelen van eigen tuinen en gaan
planten, zoals frambozen, vijgen en bessen. En ook uien,
aardbeien, knoflook en kruiden. Maar het onkruid onder
controle krijgen, is nog steeds de grootste uitdaging. Allerlei
bloeiers mogen blijven staan zoals meidoorn, kaardenbol en
teunisbloem. Ook wat brandnetels, want die trekken ook
insecten aan.

Niet dumpen
Het voedselbos staat niet in de hekken en daarom gaat er
nog wel eens wat mis. Tuinders dumpen er takken of er
wordt per ongeluk gesnoeid. Dat kost onze aanplant vaak
het leven en ons veel tijd om op te ruimen. Daar moeten we
nog wat op verzinnen. In elk geval staan er wel al bordjes bij
de fruitbomen en struiken.
De komende tijd proberen we het bos wat beter en
constructiever aan te pakken; we zoeken uit op welke
grond we zitten (zie foto van het gat dat Bert heeft
gegraven en waar we op blauwe zeeklei stuiten), we gaan
plantengildes rondom de bomen maken (een systeem van
(samenwerkende) planten die de boom ondersteunen), we
doen proeven met hotcomposting en brengen alles in kaart.
We hebben hulp gekregen van iemand die geen tuin heeft,
maar wel een opleiding permacultuur doet en van alles met
ons wil verbeteren en aanpakken. En dat inspireert weer
enorm!

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
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Tuindagboek
Tekst en foto’s: Herman van Roermund, Tuin 39

Voorjaarsschoonmaak
Ik ben vanaf eind 2020 met een “voorjaarsschoonmaak”
begonnen. Het begon met een paar nieuwe planken en
paaltjes voor de beschoeiing langs de sloot. Daarna heb
ik het huisje en schuurtje op laten krikken, en de nieuwe
planken geschilderd. Al deze werkzaamheden hadden Theo
Smedts en ik al besproken in januari 2020. Theo is de vorige
hoofdeigenaar van deze tuin, die in de tweede week van
maart 2020 besmet werd met het Coronavirus. We waren
nog maar net terug uit Australië, waar zijn familie woont.
Tot mijn grote verbazing en shock is Theo, die ik in 15
jaar geen dag ziek heb gezien, deze infectie niet te boven
gekomen. 2020 is dus voor mij een rampjaar. Op de foto
zien jullie Theo zitten in zijn tuin 39. De enige tuin met
een vlaggenmast (denk ik). Hij heeft vanaf 2004 de tuin
omgetoverd van een donker coniferenbos naar een zonnig,
kleurrijk en bloeiend geheel. Ik ga deze lijn voortzetten.
In het vroege voorjaar heb ik vers-geurend haksel op de
borders gestrooid. Goed voor het bodemleven. Daarna
begon mijn (internet) zoektocht om naaktslakken en rupsen

te beheersen. Tegen naaktslakken heb ik zelfgemaakte
regenpijpen met koperdraad gemaakt, die ik om jonge
plantjes heen kan zetten. Het werkt ! Enkele grote perken
met Zonnehoedjes en Lupine moet ik goed in de gaten
houden als de planten nog laag en klein zijn. Voor de rest ga
ik steeds meer over op plantensoorten waar de naaktslakken
van af blijven. Zo heb ik dit voorjaar ook mijn (kale)
Buxushaag gerooid, en vervangen door andere haagplanten,
zoals Kardinaalsmuts en de Buxusvervanger Ilex, soorten die
geen last hebben van rupsen.
Ik heb zelfs de stam van de Blauwe Regen doorgezaagd.
De naam van die plant is Wisteria, maar noem hem gerust
Hysteria. Het onderhoud en snoeien kostte me erg veel
tijd en onder de pergola was het stikdonker waardoor er
niets meer groeide. De plant groeide zelfs 2x per jaar in de
vlaggenmast. Er staan nu klimplanten die niet zo woekeren,
zoals de Trompetklimmer (geel en rood), Clematis, Klimroos
en Kamperfoelie. De groenblijvende Kamperfoelie heeft
prachtige grote vet-glimmende bladeren. Ik ben benieuwd
hoe dat er uit ziet in de winter.
Daarnaast heb ik van twee rozensoorten waar Theo mee
begonnen was, nieuwe stekken gevonden en in de grond
gezet. Nu zijn de rozenperken weer aangevuld. Ik had
geen idee welke rozenrassen het waren, maar gelukkig
werden de foto’s van de bloemen meteen herkend door een
rozenkwekersbedrijf.
Mijn voorjaarsschoonmaak zit er op. Nu lekker het onkruid
in de gaten houden, en kijken naar de bloeiende planten,
naar vogels rondom de voederkooi en bij de nestkastjes, en
naar de waterdiertjes in de vijver zonder vissen.
En even bijkomen …

Wil Tim in de bloemen
In mei werd Wil Tim onverwacht in de bloemetjes gezet. Iedereen kent Wil als
vaste kracht in de winkel en voor wie wat kocht (of als je niks kocht) schonk ze
een lekkere kop koffie. André Tuin haalde Wil vaak zaterdags op. Dit jaar heeft
Wil besloten dat ze de winkel niet meer doet, het wordt haar net wat te zwaar.
Voorzitter Andrea van Pol ging bij Wil langs om haar te bedanken voor de
jarenlange inzet in de winkel.
Wil, namens alle Wijkergouwers, heel erg bedankt!
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De Buitenwereld
Tekst: Klaas Breunissen
Foto: Gwen de Ruijter

Onderhandelingsresultaat

Wat kan er in een jaar toch veel ten goede veranderen! Dat geldt niet alleen voor de situatie rond
corona, maar ook voor het gemeentelijk volkstuinenbeleid.
Probeer u te herinneren hoe het vorig jaar zomer was. De gemeente had in mei 2020 haar nota
Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid uitgebracht. Met lange tanden namen we als tuinders kennis
van die omslachtige nota waarin heel veel stond dat we niet lusten.
Van bovenaf
Centraal kritiekpunt was het gebrek aan gemeentelijke
erkenning van de vele activiteiten die de tuinders al
doen en willen doen om meer Amsterdammers van de
volkstuinparken te laten genieten. De gemeente had
nauwelijks oog voor de energie, de organisatiekracht en de
liefde van de volkstuinders voor tuinieren en de natuur, laat
staan dat zij daar dankbaar gebruik van wilde maken om de
volkstuinparken te moderniseren. Nee, haar plan zat vol met
regels die bedacht waren op een bureau. Die regels zouden
niet gaan werken in de praktijk.
De bom barst
Veel tuinders en besturen schreven een commentaar
op de gemeentelijke plannen en stuurden dat op
naar de gemeente. Sommigen verwierpen het hele
gemeenteplan, anderen probeerden het bij te stellen met
wijzigingsvoorstellen. Niemand omarmde de plannen van
de gemeente. Eind vorig jaar maakte de gemeente bekend
welke huurverhoging zij voor de tuinparken in petto had:
een verhoging van 500%! Toen barstte de smeulende bom.
Een petitie tegen deze exorbitante huurverhoging
werd gestart en haalde binnen korte tijd bijna 30.000
handtekeningen op. De inspraakavond over de
gemeenteplannen werd een manifestatie van trotse en
zelfbewuste tuinders die niet wilden dat de Amsterdamse
tuinparken naar de Filistijnen gingen. De publiciteit in de
media was op de hand van de tuinders en vernietigend voor
de gemeente. De wethouder zag zich genoodzaakt haar
plannen in te trekken.
Van onderaf
De eerste maanden van dit jaar hebben het nieuwe
Bondsbestuur en een delegatie van de zelfstandige
tuinparken onderhandelt met de gemeente over het te
voeren beleid. Een belangrijk richtsnoer daarbij was het
door de volkstuinparken zelf ontwikkelde ‘Een beter
alternatief’.

Het duurde even en af en toe ging het er moeizaam aan
toe, maar in mei kwam er witte rook uit de schoorsteen van
de onderhandelaars. Er lag een onderhandelingsresultaat
van acht pagina’s. Het resultaat mag er wezen. Er ligt nu
een plan dat de betrokkenheid en kundigheid van de
tuinders erkent en dat uitgaat van de kracht en inzet van
de volkstuinparken. Ontwikkelingen van onderaf worden
voortgezet en gestimuleerd.
Ongedeelde eenheid
De draconische huurverhoging en het openbaar maken van
20% van het grondgebied van de tuinparken zijn van tafel.
De volkstuinparken blijven ‘een ongedeelde eenheid’, staat
in de stukken. De Bondsvergadering van juni heeft met het
onderhandelingsresultaat ingestemd. De komende maanden
werken de gemeente en de volkstuinparken een aantal
punten nog verder uit. In het najaar weten we waar we
precies aan toe zijn. Dan kunnen we als Wijkergouw onze
plannen voor een grotere toegankelijkheid en medegebruik
van ons tuinpark verder gaan concretiseren.

Wijkergouw gaat het medegebruik van ons tuinpark door mens en
dier bevorderen

🙂

Tuinpark Wijkergouw

9

In het
Zonnetje
Jan Duvekot, tuin 88
Tekst en foto beeld: Joke van Pel
Dit zonnetje begint al wanneer ik Jan op zijn tuin vraag
of hij mee wil werken aan deze rubriek. Ik zie buiten een
bananenplant staan en vraag of die de kou wel overleefd
heeft. “Ja, deze heb ik mee naar huis genomen. Maar ik
heb er nog meer staan”. En hij neemt me mee naar nog vier
potten waar voorzichtig weer iets naar boven komt. Die
hebben dus ook de vorst doorstaan. Ik smul van deze tuin,
hij is zo gevarieerd, ik wil meer zien! Maar ik kwam om Jan
te vragen en hij vindt het leuk!
De tweede ontmoeting is op de boerderijtuin, want dat is
waar Jan nu al zo’n vijf à zes jaar zijn aandacht aan geeft.
Hij komt aanfietsen met een emmer en wat tuingereedschap
in de hand. “O, je bent er al, ben ik niet te laat?” “Nee joh,
ik ben er ook net”.
Het is zeven uur ‘s avonds, een heerlijke zoete geur van
een bloeiende struik bereikt ons bij vlagen. “Ja, die is er
ooit neergezet toen een tuinarchitect een plan voor de
boerderijtuin had gemaakt. De roomwitte bloemen hebben
een geel/oranje hartje, het is Trachelospermum jasminoïdes,
ofwel de Star of Tuscany.
De tuin is in de loop van de jaren veranderd, we lopen
een aantal planten langs die ik niet ken. Zoals brandkruid,
oftewel Phlomis russeliana. Ondertussen pikt Jan gelijk
wat onkruid weg tussen deze mooie planten met gele
bloemkransen die op elkaar gestapeld lijken. “Ja sorry
hoor, dat is mijn tuinderstic, ik moet dat doen”. Het is
hondsdraf, die beschouw ik ook tot mijn vijanden, beaam ik.
“De heermoes die hier ook stond was ondanks zijn slechte
reputatie veel makkelijker te verwijderen, die houdt niet van
goed bewerkte grond”.
Er zit een kleurenplan in deze tuin. Het eerste stuk is geel/
oranje/rood en roestbruin. Er mag absoluut geen blauw,
paars of roze in. “Dus die vlasleeuwenbek en die roze
prikneuzen moeten eruit”!
Jan kreeg de vraag toen hij startte: “Als je toch de
boerderijtuin onderhoudt, kun je dan de stroken langs
het pad naar de boerderij toe, ook meteen meenemen?”
“En dat is gek hè, daar doen alleen geraniums en
vrouwenmantel het goed. Je kan niet alles zomaar naar je
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hand zetten, een tuin kiest ook”. In het volgende deel is
dan wel roze, wit en blauw toegestaan. Weer eentje die ik
niet ken: bieslelie, Sisyrinchium striatum. “Die zou eigenlijk
niet tegen vrieskou kunnen maar hij doet het hier prima,
zaait zich ook goed uit”. Het valt me op dat Jan van de
meeste planten meteen de Latijnse naam noemt. Ik vraag
hoe dat zo is gekomen. “Dat is eigenlijk begonnen toen
ik met mijn Hongaarse partner, in het begin in het Engels,
onze liefde voor planten deelde. En hoe fijn is het dan om
de Latijnse naam erbij te zoeken zodat je weet waar je het
over hebt”. De liefde voor tuinieren heeft hij van huis uit
meegekregen. Hij groeide op in Goes en maakte als kind de
tuinconversaties mee tussen zijn moeder en, zoals hij het
noemt, de Zeeuwse dames met de geruite plooirokken.
Op zijn veertiende verhuisde hij naar Rotterdam. Eenmaal
opgegroeid vertrok Jan naar Amsterdam om Frans te gaan
studeren. Hij ging wonen in de Rivierenbuurt en daar
woont hij nog steeds, “vastgeplakt aan de stad”. Had ook
wel willen reizen of eens in het buitenland willen wonen,
maar ach, dat is er nooit van gekomen. Jan begon als leraar
Frans maar hield het lesgeven al gauw voor gezien. Hij ging
vertalen en heeft jarenlang boeken geredigeerd. Na 25 jaar
toch weer gaan lesgeven, nu in het volwassenonderwijs.
Bijzonder was de periode dat hij tolken van het Europees
Parlement Nederlandse les gaf, vooral over zaken die met
cultuur en economie te maken hebben.
We lopen verder, paars kattenkruid, Nepeta en de prachtige
diep fuchsiaroze ‘Geranium psilostemon’, de roze valeriaan,
roze/rode sedum, blauwe phloxen, nog niet in bloei maar
veelbelovend. Hoezo toch al die bijzondere planten die hier
staan? Jan vertelt dat hij op de televisie een programma
zag over Kew’s Garden (een grote botanische tuin in
Londen) en daar opnames zag van de ‘miles border’. Laat
dat maar mijn inspiratiebron zijn, dacht hij toen. Een
grote favoriet is ook het BBC programma ‘Gardener’s
World’, dat elke vrijdagavond klokslag half tien wordt
uitgezonden. “Soms kijken we liever naar dit programma
dan dat we naar de bioscoop gaan”. Om de hoek van de
boerderijtuin, in de schaduw van de grote kastanje staat

tafelblad, Astilboides tabularis. Forse planten met grote
heldergroene ingekerfde bladeren, echt een eye-catcher.
Daarnaast schildblad, Darmera peltata, een plant die eerst
gaat bloeien en daarna met flinke bladeren aan komt
zetten, waarbij hij op de grond een harde laag als een schild
vormt. Wat kijk ik toch slecht, realiseer ik me, ik ben hier
toch al vaak langsgekomen. Jan laat me gericht kijken! Ook
andere tuinders die langskomen stellen vaak vragen over
de aanplant. Of zeggen, : ”O wat leuk dat je die hier hebt
neergezet, ik noem ze altijd danseresjes”. Het is zonnekruid,
de Helenium Moerheim’s beauty.
We strijken neer op de banken voor de boerderij. Ik vraag
Jan hoe hij naar de ons tuincomplex kijkt. “Zou je iets willen
veranderen”. Jan vertelt dat hij ook op andere parken in de

buurt is gaan kijken en wat hem opvalt is dat de beplanting
naast de hoofdpaden toch wat gevarieerder is, met mooie
doorkijkjes. Volgens Jan moet er wat te zien zijn. Onze
singels vindt hij wat saai, maar ja, de natuur moet ook
aanwezig zijn. Toch zet hij daar af en toe even wat kleur in,
zegt hij met een grijns op zijn gezicht.
Het wordt wat killer, we nemen
afscheid en spreken af dat ik op
zijn tuin nog meer bijzondere
planten mag komen bewonderen.
Ik ben nog niet thuis of ik
krijg een silhouetachtige foto
toegestuurd van de ransuil die
voor zijn tuin op een tak zit.

Groen gevoel
Tekst: Michael Kerkhof
Op de tuin of in de tuin
wat het ook wezen moge
het blijft genoegen er te zijn
genieten ongelogen
het ‘on’ kruid groeit, snelt uit de grond
wil van geen wijken weten
laat ‘on’ maar weg t’ ís al natuur
dat moet je niet vergeten
de wilde planten hebben recht
verschijnen waar ze gronden
de tuinman die hen dat ontzegt
als planten strijden konden
zij weerden zich en eisten recht
te blijven waar zij schoten
hun wortels in de ondergrond
voor wasdom nieuwe loten
zo zag de koekoeksbloem z’n kansen schoon
een plekje te verkrijgen
en digitalis niet te kort
die laat zich slecht verdrijven
het groen gevoel, spontaniteit
het aangewaaid gebeuren
en voor je het weet
baadt heel je tuin

Advertentie
Tekst: Moniek van der Kroef
Gezocht:
opzichter voor de vakgebieden
grijs, groen en reinigen
Specialist openbare ruimte
Heeft ervoor doorgeleerd
aardkundige, buitenarts
baast over afgemeten grond
hondenpoep en gemaksgroen
in omheinde perken
gereedschap in vakken
bakken als verkeersregelaars
Schoffelt in kieren
ordent grijs en groen
strooit dan opzichtig
bloeiende kleuren rond
zoekt het palet
van toekomstige schilders
benevelt de stad
met geheugengeur

in naturelle kleuren
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Hallo Ringslang,
je broeihoop staat klaar!

Beste Wijkergouwers,
We wilden al langer de ringslang in Wijkergouw aantrekken
door voor hem een broeihoop aan te leggen waarin zij
haar eieren kan leggen. De ringslang (Natrix natrix) is een
waterslang en komt veel in Waterland voor. Jaarlijks worden
er diverse broeihopen in dit gebied aangelegd, zo ook vorig
jaar bij ons buurpark “Rust en Vreugd”. Helaas hebben ze
daar, als teken dat ze er zouden zijn, na het broedseizoen
geen eierschalen gevonden.
Wij vonden het een goed idee in het kader van natuurlijk
tuinieren, ook op ons tuinpark een broeihoop aan te leggen
om zo een nieuwe ecozone te geven aan de ringslang. De
plek is zorgvuldig uitgekozen en is gevonden achter “Samen
Sterk”.
Er is een natuurlijke oever en het zonnetje kan er lekker
bij om de temperatuur goed te doen oplopen in deze
broeihoop, zodat de eieren een kans krijgen uit te komen.
De heer Fred Haaijen, stadsecoloog van AmsterdamNoord, leverde ons het materiaal bestaande uit maaisel,
paardenmest en houtsnippers en stond ons bij met raad en
daad, waarvoor onze dank!
Zo konden we op zaterdag 17 april jl. de broeihoop
opbouwen. De vrijwilligers hadden er een mooie klus aan,
getuige het stripverhaal! Eerst legden we een aantal uit
elkaar liggende palen neer, en vervolgens werd de hoop
opgebouwd met hier en daar nog wat dikke takken en
stammetjes er in gestoken tot op zo’n 1,5 meter hoogte en
2 meter breedte.
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Eitjes ringslang

Wees niet bang voor de ringslang! De ringslang is volstrekt
ongevaarlijk en heeft geen giftanden. Je herkent hem
aan de gele band direct achter zijn kop. Maar of je hem
tegenkomt is een tweede. De slang is schuw! Volwassen kan
hij tot 1,5 meter lang worden en is daarmee de grootste
slang van Nederland.
Volwassen ringslangen eten onder andere kikkers, muizen,
ratten en padden. Op hun beurt staat de ringslang weer op
het menu van vossen, reigers en buizerds.
Wie weet geeft deze broeihoop het succes waar we op
hopen. In oktober kunnen we het controleren, als we de
hoop gaan afbreken.
Groetjes,
Joke van Pel
Pauline Polder
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Vlinders op Wijkergouw
Tekst: Thea Adriaansen en Pascal Huybach, Foto’s: Pascal Huybach
Er waren in Nederland zo’n 76 soorten dagvlinders.
Een aantal is inmiddels uitgestorven en van de
overige is ruim de helft gevoelig tot zeer bedreigd.
Meer interessants vindt u op Wikipedia en natuurlijk
bij de Vlinderstichting, www.vlinderstichting.nl. In de
webshop is een vlinder-herkenningskaart te bestellen.
Hierop staan de 22 meest voorkomende vlinders in
Nederland. Van deze 22 scoren we er volgens Pascal
op Wijkergouw al 17. Een goed resultaat.
1. Atalanta
Dit is een trekvlinder (net als de Distelvlinder) en overwintert
in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Maar in zachte winters ook
in Nederland. De waardplant is de brandnetel. Hier kun je
hun eitjes en rupsen vinden. Zonder de brandnetel kan de
Atalanta niet voortplanten en dus als soort niet overleven.
2. Bont zandoogje
Het Bont zandoogje neemt de laatste jaren sterk toe. Het is

een standvlinder die van april tot oktober in 2 – 3 generaties
vliegt en overal te vinden is waar maar een paar bomen
en struiken staan. Het vrouwtje legt haar eitjes op diverse
grassoorten, de soort overwintert als rups of pop.
3. Boomblauwtje
De diepblauwe kleur is herkenbaar uit duizenden. De
vleugels zijn aan de onderkant lichtblauw met zwarte
stippen. Vrouwtjes hebben brede, donkere vleugelranden.
Zij foerageren graag op hulst en klimop.
4. Bruin zandoogje
Deze vlinder kent één jaarlijkse generatie en vliegt van
eind mei tot en met september. Ze zijn niet kieskeurig in
nectarplanten en geven de voorkeur aan matig voedselrijk
grasland als leefgebied. Net als het Bont zandoogje leggen
ze eitjes op diverse grassen. De rups overwintert in een
graspol. Bij het vrouwtje van het Bruin zandoogje zit geen
oranje op de achtervleugel, of heel weinig.
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1. Atalanta

2. Bont zandoogje

3. Boomblauwtje

4. Bruin zandoogje

5. Citroenvlinder

6. Dagpauwoog

8. Gehakkelde aurelia

7. Distelvlinder
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9. Groot koolwitje

10. Klein geaderd witje

11. Klein koolwitje

12. Kleine parelmoervlinder

13. Kleine vos

14. Kleine vuurvlinder

15a. Landkaartje - voorjaar

15b. Landkaartje - zomer

16. Oranjetipje

17. Scheefbloemwitje
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5. Citroenvlinder
Dit is een algemene standvlinder. De lichtgele vrouwtjes
en felgele mannetjes overwinteren als volwassen vlinder
en vliegen al op warme winterse dagen en vroeg in het
voorjaar, maar zijn vooral in mei volop aanwezig. De
enige twee soorten waarvan de rupsen kunnen leven
zijn sporkehout en wegedoorn, die in en rond bossen en
houtwallen groeien. Rond de paartijd kunnen de vlinders
hier massaal worden aangetroffen.
6. Dagpauwoog
De Dagpauwoog heeft de langste levensverwachting van
alle inheemse vlinders. Zij kunnen, inclusief de winterslaap,
wel elf maanden leven. De rupsen leven op brandnetels en
andere éénjarige netelsoorten. De vrouwtjes kunnen wel
500 eitjes per keer op een grote brandnetelpol leggen.
7. Distelvlinder
Overwintert in Afrika of Zuid-Europa en is vanaf begin mei
volop bij ons aanwezig. Het nageslacht trekt in het najaar
weer naar het zuiden. Het is een sterke vlinder, die dol is op
distels. De rupsen eten distels, brandnetels, slangenkruid en
kaasjeskruid.
8. Gehakkelde aurelia
Heeft meestal twee generaties per jaar, in juni/juli en in
augustus/september. De laatste generatie overwintert
in winterslaap en komt in het vroege voorjaar weer
tevoorschijn. De rupsen eten brandnetels maar ook hop,
aalbessen, iepen en wilg.
9. Groot koolwitje
Het Groot koolwitje is vooral van het Klein koolwitje
te onderscheiden door de relatief grote hoeveelheid
zwart in de vleugelpunt. Het vrouwtje heeft daarnaast
nog twee grote zwarte vlekken op de bovenkant van de
voorvleugel. Net als andere koolwitjessoorten heeft ook
deze soort verschillende waardplanten zoals koolsoorten,
Judaspenning, Look zonder look en Zandraket. Ze drinken
nectar van een groot aantal verschillende kruiden en
struiken, zoals Rode klaver, Vlinderstruik en verschillende
soorten distels.
10. Klein geaderd witje
Van de drie koolwitjes wordt het Klein geaderd witje op de
vochtigste plaatsen aangetroffen. De voorjaarsgeneratie van
het Klein geaderd witje heeft opvallende aders, maar de
zomervlinders zijn soms moeilijk van het Klein koolwitje te
onderscheiden. De vliegtijd is van april tot en met november
in twee tot drie generaties. Het popstadium kan enorm
verschillen. Als de pop zich snel ontwikkelt tot vlinder duurt
het zo’n 7 tot 13 dagen voor hij uitkomt. Maar sommige
poppen overwinteren eerst, en dan kan het popstadium 150
tot 330 dagen duren. Zo kunnen eitjes die gelijk uitkomen
op heel verschillende tijdstippen tot vlinder uitgroeien.
11. Klein koolwitje
Onder de waardplanten van het Klein koolwitje bevinden
zich verscheiden koolsoorten, vandaar ook de naam. Er zijn
3 tot 4 generaties per jaar. De eerste generatie vliegt tot
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eind juni. De tweede en de derde generatie overlappen
elkaar en vliegen van eind juni tot eind september. Soms is
er ook nog een vierde generatie tot in november. De vlinder
overwintert als pop.
12. Kleine parelmoervlinder
Een schaarse standvlinder die voorkomt in de hele kuststreek
met een voorkeur voor droge, bloemrijke graslanden. Vooral
in de zomermaanden kan de Kleine parelmoervlinder over
grote afstanden zwerven. Er zijn ten minste drie generaties
tussen april en oktober. De rups is vrijwel het hele jaar
aanwezig. De soort overwintert als halfvolgroeide rups
onder in de vegetatie.
13. Kleine vos
Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele
land voorkomt. Deze soort, die als vlinder overwintert,
vliegt van februari tot oktober in twee elkaar overlappende
generaties. Het mannetje houdt vanaf het middaguur een
territorium bezet.
14. Kleine vuurvlinder
De Kleine vuurvlinder vliegt in drie generaties en is vooral
te vinden bij schrale graslanden. De soort overwintert als
halfvolgroeide rups in de strooisellaag. De verpopping vindt
plaats onder of tussen de bladeren van de waardplant of in
de strooisellaag. Half april verschijnen de eerste vlinders. De
waardplant is schapenzuring, soms veldzuring.
15. Landkaartje
Het Landkaartje heeft jaarlijks twee of drie generaties. Het
bijzondere is dat de voorjaarsgeneratie erg sterk verschilt
met de zomergeneratie(s). Waarschijnlijk bepaalt de
buitentemperatuur hoe de vlinder zich in de pop ontwikkelt.
16. Oranjetipje
Alleen de mannetjes hebben oranje vleugelpunten, de
vrouwtjes hebben gevlekte achtervleugels. Het Oranjetipje
volgt iedere dag ongeveer dezelfde route, op zoek naar de
nectar van pinksterbloem en look zonder look en om eitjes
op te leggen.
17. Scheefbloemwitje
Om het Scheefbloemwitje te kunnen zien moest je altijd
naar Zuid- of Oost-Europa, maar door de warmere en
drogere zomers heeft hij zijn gebied naar het noorden
uitgebreid. In 2015 werden de eerste waarnemingen gedaan
in Limburg. Die hebben we er dus bij gekregen vanwege de
klimaatverandering.
De belangrijkste (nectar)planten voor vlinders zijn o.a.
Vlinderstruik, Herfstaster, Phlox, Lavendel, Sedum, Valse
valeriaan, Wilde marjolein, Scabiosa, Knautia, Verbena
bonariensis en de hierboven genoemde soorten. Veel
kwekerijen bieden inmiddels bijen- en vlindervriendelijke
planten aan.
Waardplanten zijn planten die dienen als gastheer, hierop
voeden de rupsen zich nadat ze uit het ei zijn gekropen.
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Thea’s WWWeetjes
Aan de slag voor insecten
Via de link https://assets.
vlinderstichting.nl/docs/3db7e526dccc-42a6-a4c4-913316e61cda.pdf
kunt u gratis het boekje ‘Aan de
slag voor insecten’ downloaden,
een uitgebreide handleiding
boordevol ideeën, inspiratie en
concrete handelingen om insecten
te helpen, uitgegeven door de
Vlinderstichting.

3 t/m 5 september Fête de la
Nature
De natuur inspireert, verwondert,
maakt je blij. Met Fête de la
Nature vieren we de natuur. Fête
is een grassroots natuurfestival:
iedereen kan zelf een natuurfeestje
organiseren. Van theater in de
natuur tot een oogstfeest, van
een vleermuizenexcursie tot
een hardloopwedstrijd in het
groen. Zo betrekken we meer
mensen bij de natuur, op een
manier die bij hen past. IVN
Natuureducatie ondersteunt Fête
qua communicatie en organisatie.
Samen vieren we de natuur!
Kijk hier welke natuurfeestjes in
uw buurt plaatsvinden. https://
fetedelanature.nl/
Bodemdierendag
Elk jaar rond dierendag gaan
overal in het land honderden
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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 bodemdierenzoekkaart.
De juiste boom
Zelden hebben we zo’n
indrukwekkend boek over bomen
gezien. Zeer volledig, fraai
opgemaakt en razend informatief.
Veel foto’s, diagrammen en een
puike index. Echt iets voor de
liefhebbers en geïnteresseerden,
ware landschapsarchitecten en
tuinontwerpers en vooral de
voedselboswachters. Te bestellen
via https://mergenmetz.nl/blog/dejuiste-boom-voor-elke-tuin-super/.

De gewiekste vogelgids
Beginnende vogelaars kunnen
opgelucht ademhalen: met De
gewiekste vogelgids van Nico de
Haan zijn vogels wél makkelijk
te herkennen. Kijken naar de
kleur, vorm of het gedrag van
vogels is meestal al voldoende
om de soort snel terug te vinden
in deze gids, vertelt De Haan in
radioprogramma Vroege Vogels.
De gewiekste vogelgids is daarmee
ook totaal anders dan andere
vogelgidsen. Bestaande gidsen
zijn allemaal gebaseerd op een
wetenschappelijke indeling van
meer dan een eeuw geleden,
waarbij alle vogels zijn ingedeeld
in families. In deze gids zijn vogels
ingedeeld op kleur, vorm, gedrag
en leefgebied. Nico de Haan is
ambassadeur van Vogelbescherming
Nederland en schreef dit boek op
basis van zijn jarenlange ervaring
met het geven van vogelcursussen.
Kosmos Uitgevers, ISBN
9789021579146, o.a. te bestellen via
https://www.vogelbeschermingshop.
nl/de-gewiekste-vogelgids.
Kwartiertelling app
Gelukkig geven heel veel
mensen al door als ze ergens
vlinders zien, maar via de nieuwe
kwartiertellingen worden die
gegevens nog veel waardevoller en
bruikbaarder. Een kwartiertelling
tijdens je pauze bijvoorbeeld, of
terwijl je de hond uitlaat, is een
relatief nieuwe methode. De naam
zegt het al, deze telling duurt
vijftien minuten. En je kan alle
vlinders die je ziet direct doorgeven
in de app ButterflyCount. Snel,
gemakkelijk en leuk! Meer
informatie op https://www.
vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/
nieuwsbericht/kwartiertellingvlinders-levert-erg-veel-informatieook-in-het-buitenland.

Natuurherkenner
Waarneming.nl heeft een
vernieuwde versie van de populaire
natuur-app ObsIdentify gelanceerd.
Deze app is een natuurherkenner
in je broekzak: maak een foto
met je telefoon en herken 22.303
Nederlandse wilde dieren en planten.
De nieuwe versie van de app daagt je
uit om deel te nemen aan challenges
en laat jouw waarnemingen
bijdragen aan soortenonderzoek.
Gierzwaluwen
Als je boven je hoofd weer het
gierende geluid van de gierzwaluw
hoort, weet je dat de zomer is
begonnen. De vogel, herkenbaar aan
zijn sikkelvormige vleugels, broedt in
onze gebouwen en huizen. Om een
beter beeld van de nestplaatsen te
krijgen, vragen Vogelbescherming
Nederland en Waarneming.nl aan
heel Nederland hulp. Geef van half
mei tot eind juli de nestplaatsen door
via waarneming.nl.
Waar koop je biologische
bloembollen en planten?
Tuinier je met aandacht voor
biodiversiteit dan is het gifvrij kopen
van planten logisch. Maar waar
koop je die? De Guerilla Gardeners
hebben een lijst samengesteld met
(web)adresjes. Suggesties voor
extra adresjes zijn welkom! https://
guerrillagardeners.nl/biologischebloembollen-en-planten-kopen/

Meer bloembollen
Binnenkort breekt de tijd weer
aan om bloembollen te kopen.
Liefst ook biologisch natuurlijk.
Deze zijn gegarandeerd vrij van
chemische middelen. De teelt is 100%

natuurlijk, met respect voor mens,
plant, dier en milieu. Biologische
bollen zijn o.a. te bestellen bij
www.vlinderstichting.nl, www.
naturalbulbs.nl, www.sterkebollen.nl,
www.huibertsbloembollen.nl en/of
www.ecobulbs.nl.
Groene Oren
Na de eerste succesvolle serie van de
podcast Groene Oren (genomineerd
voor Gouden Radioring 2020) is
inmiddels de tweede reeks gestart.
Onder andere Paulien Cornelisse, Gijs
Naber en Marcel Musters kruipen
in de huid van een plant of dier uit
de Nederlandse natuur en laten
zich als studiogast interviewen.
De interviews zijn grotendeels
geïmproviseerd en leveren hilarische
én informatieve gesprekken op. Meer
informatie en luisteren: https://www.
staatsbosbeheer.nl/groene-oren.

staan hele bijzondere bomen op de
kaart, zoals de Duizendjarige eik bij
kasteel Doornenburg, de Bladelse
Heksenboom en de Mammoetboom
in Brummen. Alles over bomen leest
u op https://www.bomenstichting.nl.
Het orakel van de bosnimf
Vlinderprofessor Hans Van Dyck
is een gepassioneerd verteller en
eminent kenner van de natuur.
Al van jongs af aan had hij grote
interesse in dieren en planten, en
bestudeerde hij hun leefgebieden.
Zijn boek ‘Het orakel van de bosnimf’
is een fascinerend verhaal over
vlinders.

Tuinieren voor vlinders
Meer weten over tuinieren
voor vlinders? Dit boekje staat
boordevol tips en inspiratie.
Bestel het in de webwinkel,
https://www.vlinderstichting.nl/
vlinders/tuinieren-voor-vlinders/
vlinderboekje. Bestel er dan meteen
de vlinderherkenningskaart bij, dan
weet u ook wat er zoal voorbij komt.
Eropuit met MijnVogelvinder.nl
MijnVogelvinder.nl is een web-app
voor de mobiele telefoon. Deze
handige vogelwegwijzer voor
onderweg vertelt u welke soorten
u tijdens het wandelen of fietsen
kunt tegenkomen en waar u op
moet letten om ze daadwerkelijk
te zien. MijnVogelvinder.nl is door
Vogelbescherming in samenwerking
met waarneming.nl ontwikkeld en
is gratis te raadplegen via www.
mijnvogelvinder.nl (openen via uw
mobiel) voor iedereen die graag
meer (over) vogels wil ontdekken.
Monumentale bomen op de kaart
Op de Atlas Leefomgeving, https://
bomen.meetnetportaal.nl/, vindt
u sinds kort de nieuwe kaart
Monumentale Bomen. De kaart
laat alle bomen uit het Landelijk
Register van Monumentale Bomen
van de Bomenstichting zien. Er

Ecohof Amsterdam is
stadsboerderij in Amsterdam
Noord.
Op dit historische en landelijke stukje
Amsterdam wordt het boerenland de
stad in gebracht. Er wordt gewerkt
aan een ecologische voedseltuin, er
zijn duurzame producten te koop in
de streekwinkel of u kunt een dagje
een inspirerende werkplek huren.
Wilt u er even tussenuit, dan kunt
u met een kano of SUP vanuit de
Ecohof zo de natuur in varen. https://
ecohofamsterdam.nl/index.html
Ga genieten van het lekkers en moois
dat deze plek te bieden heeft!
En natuurlijk staat ook dit
Wijkergouwtje weer op onze website
www.wijkergouw.nl/archief
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Afscheid Willem Vringer
Afscheid Willem Vringer uitgesproken op de crematie op 21 april 2021.
Tekst en foto: Andrea van Pol
Mijn naam is Andrea van Pol en
ik ben de huidige voorzitter van
tuinpark Wijkergouw. ‘Het is niet in
woorden uit te drukken wat Willem
Vringer voor Wijkergouw heeft
gedaan en betekend’, mailde ik
gisteren alle tuinders. Toch zal ik nu
een poging moeten wagen.
Ik heb de afgelopen dagen diverse
tuinders gesproken met de vraag:
als je aan ome Willem denkt, want
zo noemden vele tuinders hem, wat
komt er dan in je op? ‘Toewijding’
riep iedereen meteen! Jaar in
jaar uit maaide Willem door de
weeks de grasstroken, reed iedere
zaterdagochtend op de tractor met
karren zand en aarde af en aan,
haalde die later in de week weer op,
wist precies hoe en waar alles moest
staan. Stond altijd klaar! Willem, zou
je even dit of dat? Natuurlijk. Op
Willem kon je rekenen.
‘Zeer nauwkeurig met gereedschap’
zeiden deze tuinders ook. De tractor,
de zonnewijzer, alle karren, alle
snoeischaren, zeisen noem maar
op werden op minutieuze wijze
onderhouden. Ik herinner me, ik zat
toen net in het bestuur, dat ik op een
koude winterse dag wat administratie
kwam doen. In de boerderij stond
een kar, helemaal netjes ingeteerd,
schoon gemaakt en gesmeerd. Als
hij al die karren en het gereedschap
had gedaan, zette hij ook de
linoleumvloer nog even in de was.
Onvermoeibaar en dienstbaar.
‘Eigenzinnig en koppig’ fluisterden
een paar tuinders me ook toe. Tja,
zo netjes als Willem op zijn spullen
was, dat waren anderen nooit. En
dus mocht ook niemand op de tractor
(want dat zou vast en zeker mis
gaan!). Dat zorgde wel eens voor
problemen, want in de zeldzame
gevallen dat Willem er niet was, wie
reed er dan? En wie had de sleutel
van zijn hok? En wie van de tractor?
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In de laatste jaren zijn er door tuin-,
bouwcommissie en het bestuur heel
wat besprekingen geweest over hoe
we het werk uit handen konden
nemen van ome Willem zonder hem
voor het hoofd te stoten. Als je erover
begon “Willem, is het niet verstandig
om je wat te ontlasten dat er ook
anderen op de tractor en maaier
rijden, dan is het minder zwaar, je
bent nu al over de 80..”. Dan kon hij
in woede ontsteken: “DAN HOUD IK
ER HELEMAAL MEE OP!” We waren
bezorgd, maar wat moesten we
doen?
‘Niet in de spotlights willen staan’...
dat kwam ook naar boven bij
de mensen die ik sprak. Was het
bescheidenheid of waren het de
demonen uit zijn jeugd? Hoe het ook
zij, om Willem Vringer in het zonnetje
te zetten, was geen sinecure. Hij
moest niks hebben van in de volle
aandacht staan, desondanks heeft de
Tuincommissie een paar jaar geleden
een geweldige coupe gepleegd
en hem weten te lokken naar het
winkeltje: daar was een groep
tuinders, een taart met de afbeelding
van hemzelf op de tractor en een
bijna koninklijke onderscheiding,
het erelidmaatschap van Tuinpark
Wijkergouw om op te spelden. Hij
had er niet om gevraagd, maar was
er zichtbaar verguld over. Daarna
prijkte hij groot op de cover van het
Wijkergouwtje, rijdend op de tractor.
Het grote verlies.
Vele tuinders memoreerden het
dodelijk ongeluk van zijn vrouw Tinie,
10 jaar geleden. Een verschrikkelijk
verdriet en een gemis wat nooit meer
werd opgevuld. Ieder jaar bracht een
aantal tuinders op haar sterfdag een
plant naar Willem. Dat roerde hem
zeer “dank jullie wel, ze hield heel
erg van planten”. Tinie had ook veel
voor Wijkergouw gedaan, zoals het
onderhoud van het groen rond de
winkel. Bij haar uitvaart kwam een
overweldigend aantal tuinders Tinie
Vringer een laatste groet brengen.

Willem gaf veel aan ons, maar wij
gaven ook terug. Zo vertelde een
tuinder dat er, na de dood van Tinie
regelmatig eten voor Willem werd
gemaakt, hij hield van de Hollandse
pot. Als hij met de post langs was
geweest (dat deed hij ook nog!) werd
hij vaak getrakteerd op een kop
koffie. Van de lunches moest hij niks
hebben, maar als er gezegd werd:
“Willem we hebben groentesoep met
balletjes, je wil vast wel een kop?”
dan sloeg hij dat niet af.
Vorig jaar deze tijd sprak ik hem bij
zijn schuur, hij vertelde over vroeger
en ook dat hij een knappe vent was,
als bewijs liet hij een foto van zijn
jongere zelf zien. Ik beaamde het,
een knappe vent met een bos donker
haar keek me stoer aan. Ik nam
daar toen een foto van, van Willem
met de foto die hij dus altijd bij zich
droeg. Hier te zien. Hij hield van
Wijkergouw en wij hielden van hem.
Markant, eigenzinnig en toegewijd.
Wij gedenken Willem met groot
respect en dankbaarheid. Veel sterkte
aan dochter Lilian en zijn andere
geliefden. Vaarwel Ome Willem.
Vaarwel.

Willem op 24 maart 2020

Bestuurlijke zaken

Verslag 75e Algemene Ledenvergadering
Tuinpark Wijkergouw, 29 mei 2021.

In verband met de corona-maatregelen wordt de
vergadering via Zoom gehouden. De deelnemers kunnen via
de functies chat en handje opsteken hun bijdrage leveren.
Via polls kan gestemd worden over agendaonderwerpen.

4. Jaarverslag 2020 (pagina 9, Wijkergouwtje Lente
2021)
Het jaarverslag 2020 geeft geen aanleiding tot vragen en
opmerkingen en wordt vastgesteld.

Aanwezigheid:
Bestuur: Andrea van Pol, Diny Teekman, Nelleke Bosland,
Marion Cornelissen
On-line deelnemers: 21
Aantal machtigingen: 5
Afgevaardigde namens de Bond: Annemieke Timmerman

5. Financieel verslag 2020
Nelleke Bosland geeft aan:
• Dat we in 2020 zijn overgegaan op pinbetalingen bij
de lunch en in de winkel. Positief is dat daarmee de
kastekorten minimaal zijn geworden. Doordat de kosten
voor de pinbetalingen zijn doorberekend aan de lunch
en winkel zijn de opbrengsten daarvan nu negatief
beïnvloed. In 2021 zullen die kosten anders worden
geboekt, waardoor de opbrengsten van winkel en lunch
weer reëel worden weergegeven.
• Dat 2020 een markant jaar was met veel onverwachte
kosten en dat het bestuur in de toekomst de
reserveringen voor onderhoud wil uitgeven op geleide
van het meerjarig onderhoudsplan ipv. het doen van
incidentele, onverwachte en soms grote uitgaven voor
onderhoud.
• Dat er een surplus is over 2020 van ca 20.000 euro die
wordt toegevoegd aan de onderhoudsreserves.
• Dat er een positief verslag en advies is over 2020 van de
Kascommissie (p. 17, Wijkergouwtje Lente 2021). Van
de zijde van de Kascommissie is opgemerkt dat in het
financieel systeem van de Bond (AFAS) het lastig is om
betalingen en nota’s aan elkaar te koppelen.
• Nel vraagt of de uitgedeelde consumptiebonnen ten
laste van de bar worden geboekt. Nelleke antwoordt
dat dit op bestuurskosten wordt geboekt en (dus) als
inkomsten voor de bar.
• Klaas merkt op dat de bestemmingsreserve ‘nieuwe
waterleiding’ niet meer nodig is en wellicht omgedoopt
kan worden tot ‘onderhoud waterleiding’. Nelleke
geeft aan dat de reserveringen voor diverse soorten
onderhoud zullen worden herverdeeld op basis van het
meerjarig onderhoudsplan.
• Klaas vraagt ook waarom de bouwcommissie in 2020
geen gebruik heeft gemaakt van het budget en waarom
in 2021 toch een verhoging van dat budget is voorzien.
Nelleke zal dit navragen bij de bouwcommissie. Thom
geeft aan dat in 2021 het ‘Houten Huis’ gerenoveerd
wordt en dat hout aanzienlijk duurder is geworden.
• Klaas vraagt ook of het bestuur kan onderzoeken of de
relatie met de RaboBank kan worden vervangen door
een relatie met ASN of Triodos. Nelleke gaat dit na, maar
vreest dat dit een kwestie is van/voor de Bond.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 14.05 uur de vergadering, heet
iedereen welkom en stelt voor om agendapunt 2 (verslag
najaarsvergadering) en agendapunt 3 (mededelingen vanuit
het bestuur) om te draaien.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
• Andrea van Pol vraagt om stil te staan bij de tuinders die
de afgelopen periode zijn overleden: Peter van de Zwan,
Theo Smedts, Henk van Aggelen, Iloncka Heemskerk,
Theo Bakker, Willem Vringer.
• Het bestuur heeft met een bloemetje Wil Tim bedankt
voor het vele werk dat zij jarenlang in de winkel heeft
gedaan. Wil heeft eerst haar tuin en daarna het werk in
de winkel moeten opgeven.
• Marion Cornelissen brengt verslag uit van de
werkzaamheden om te komen tot een meerjarig
onderhoudsplan: er is een begin gemaakt met de
inventarisatie van gebouwen, middelen en bomen van
Wijkergouw en vervolgens zal bepaald moeten worden
wanneer die aan onderhoud en/of vervanging toe zijn.
Hiervoor is een externe begeleider gezocht, die ervaring
heeft met de situatie van tuinparken. Er wordt een
werkgroep ingesteld, waarvoor leden worden gezocht.
Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd wat de kosten
zijn voor het snoeien van een boom (dat lijkt ca. 400
euro voor een grote boom) en wordt aangegeven dat
het snoeien van bomen op de eigen tuin voor eigen
kosten is. Annemieke Timmermans meldt dat de Bond
bezig is met het vaststellen van een Bomenplan gericht
op het onderhoud van bomen in het algemene deel van
tuinparken.
3. Verslag najaarsvergadering op 14 november 2020
Het verslag wordt zonder commentaar of aanvullingen
vastgesteld.

Tuinpark Wijkergouw

21

•

Het financieel verslag wordt door de aanwezigen
goedgekeurd.

6. Vacatures (bestuur en kascommissie)
• Aleid meldt zich aan als nieuw lid van de Kascommissie.
• Er wordt kort stilgestaan bij de overstap van Annemieke
Timmermans naar het Bondsbestuur. Zij geeft aan dat
vanuit de Bond gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak
met een meer gelijkwaardige relatie tussen Bond en
tuinparken.
• Er zijn geen kandidaten voor toetreding tot het bestuur.
7. Rapportage vanuit de commissies
• Lunchcommissie (Nieko) geeft aan dat men blij is met de
nieuwe start en dat de formule met lunchpakketten tot
ieders tevredenheid werkt.
• Tuincommissie (Marga) meldt dat onder andere de
volgende activiteiten in het kader van het project
‘Natuurlijk tuinieren’ plaatsvinden:
–– Egeltrapjes maken: Frank geeft aan dat hij daarvoor
leerlingen op zijn school aan het werk kan zetten.
Marga maakt graag gebruik van dat aanbod.
–– Samen met kunstenaars op het tuinpark vormgeven
van het thema ‘Wild’.
Ewoud geeft aan dat buiten de tuinbeurten om er
(gelukkig) mensen zijn die diverse projecten trekken,
zoals de paddenpoel, vlindertuin, boerderijtuin, entree
etc.
Klaas vraagt of Wijkergouw de herkeuring voor
‘Natuurlijk tuinieren’ goed kan doorstaan. Marga geeft
aan dat op het onderdeel ‘betrekken van de buurt’
er door corona nog weinig voortgang is geboekt.
Annemieke geeft aan dat vanuit de AVVN wordt
gewerkt aan vernieuwing van de eisen, omdat de meeste
tuinparken wel voldoen aan de meeste vereisten en er
nieuwe uitdagingen moeten worden geformuleerd.
Het bij de tuinparken betrekken van anderen (buurt,
bezoekers) zal een belangrijk toetsingspunt worden.
Aleid vraagt om beleid rondom uitgifte van de planken
voor de beschoeiing. In principe moeten tuinders zelf
die planken aanbrengen, maar enige instructie vooraf is
wenselijk. Ook om chaos en ‘landje-pik’ te voorkomen.
Het bestuur zal dergelijke instructies in de Nieuwsbrief
opnemen.
• Kascommissie stelt voor om de regel dat partners van
tuinders geen lid van de Kascommissie kunnen zijn te
schrappen.
• Barcommissie merkt op dat er veel spullen zullen
moeten worden afgeschreven, terwijl er de afgelopen
periode geen activiteiten (en dus geen opbrengsten) zijn
geweest. Nelleke schat in dat er na de versoepelingen
voorzien in de corona-maatregelen mogelijkheden tot
heropening van de bar ontstaan.
• Bouwcommissie heeft 2 taxaties gedaan op basis van het
bondsmodel, dat nog niet geactualiseerd/geïndexeerd
lijkt te zijn ten opzichte van 2020.
8. Gemeentelijk volkstuinenbeleid
Nelleke en Klaas hebben namens Wijkergouw bijgedragen
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en gevolgd en regelmatig verslag uitgebracht. Er ligt in de
Bondsvergadering van 12 juni 2021 nu ter stemming het
onderhandelingsresultaat tussen Gemeente en de Bond. Dat
ziet er een stuk beter uit dan de plannen van de Gemeente
zoals die eind 2020 naar buiten kwamen. De huurverhoging
blijft beperkt(-er) en zal geleidelijk over een periode
van 5 jaar worden doorgevoerd. En de contracten tussen
Gemeente en tuinparken krijgen een looptijd van 10 jaar
(met opzegtermijn van 2 jaar). De noodzaak van (mede-)
gebruik door anderen blijft overeind, maar de vorm daarvan
kan nog verder worden uitgewerkt.
• Harpo vraagt waarom de Gemeente uiteindelijk
tot inkeer is gekomen. Klaas geeft aan dat de
oorspronkelijke plannen gestuit zijn op massaal protest
en slechte publiciteit voor de Gemeente.
• Ivo dringt aan op het kenbaar maken van enige
‘huisregels’ voor bezoeker van buiten het park, omdat
geconstateerd is dat die – soms – ongevraagd in tuinen
gaan rondlopen ed.
• Janny geeft aan dat het problemen geeft als – sommige
– tuinders de hekken ’s avonds te vroeg al afsluiten en
als er ’s ochtends niemand op tijd de hekken weer open
doet.
De aanwezigen verlenen de delegatie naar de
Bondsvergadering mandaat om in te stemmen met het
onderhandelingsresultaat tussen Gemeente en Bond.
9. Bondsvergadering, 12 juni 2021
De delegatie bestaat uit Klaas en Loes, aangevuld met
Nelleke vanuit het Bestuur. De aanwezigen stemmen in met
deze samenstelling van de delegatie.
10.
Rondvraag
• Ivo vraagt naar de conclusies naar aanleiding van de
proef met het aanbrengen van leem als bekleding op
het pad. Ewoud geeft aan dat dit momenteel wordt
besproken in de Tuincommissie, waarbij de indruk is dat
grind misschien toch wel goed te gebruiken is en ook
meespeelt dat leem wel erg kostbaar is. De uitkomst van
die discussie komt naar het Bestuur.
• Thom verzoekt om een lijst met e-mails of
telefoonnummers van tuinders beschikbaar te maken
voor de Bouwcommissie, zodat die rechtstreeks contact
kan opnemen met tuinders over geconstateerde
tekortkomingen (bv bij slangen voor het gas).
• Aleid vraagt naar slimme(-re) oplossingen voor de
problemen die de afgelopen tijd zijn ontstaan met
wielen van de karren voor aarde/zand en van de tractor.
• Er wordt gevraagd naar de toekomstplannen voor
gebruik van de boerderij. Die zijn in ontwikkeling, maar
eerst moet er een opknapbeurt plaatsvinden. Daarvoor
worden vrijwilligers gezocht. Toekomstig commercieel
gebruik is niet uitgesloten, maar moet nog verder
worden onderzocht.
• Het baggeren wordt meegenomen in het meerjarig
onderhoudsplan, in ieder geval wat betreft de algemene
waterpartijen.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur.

Tuin(ders)post
Van meerdere tuinders kregen we de afgelopen tijd leuke post en foto’s
die we u niet willen onthouden. Weet u, of ziet u ook iets leuks of
bijzonders? Laat het ons weten op wijkergouwtje@gmail.com

Soortenrijkdom op tuin 83
Tekst: Annemieke Timmerman
Foto: Thea Adriaansen
Nu ik bondsbestuurslid Groen &
Milieu ben, ga ik ook mijn eigen tuin
anders beoordelen. De tuin is niet
echt veranderd, wel mijn kijk erop.
Was het eerst een ‘datsja’, om bij
te komen als ik vanuit het drukke
leven in het Centrum naar Noord
ging, nu is het voor mij een plek
met veel biodiversiteit. Mijmerend
bedacht ik rond de langste dag, na
de bespreking over bomenplannen
met Gwen (tuincommissie) en Marian
Rozendaal, dat het leuk zou zijn
om een wedstrijd te houden: op
welke tuin in Amsterdam vind je de
meeste soorten bomen, struiken,
planten, vogels, insecten enz.? Dus
ik ben mijn eigen lijstje gestart en
na een half uur denken en schrijven
staan er al 100 soorten op, flora en
fauna. Van zevenblad, de catalpa
tot onze huiseend. Zonder al teveel
gedetermineer, want als je erin duikt,

heb je wel kennis van soorten en
ondersoorten nodig. En tijd.
Zo staan er bijvoorbeeld 4 bomen op
mijn tuin, die ik altijd ‘de coniferen’
noem. Ga ik die op websites zoeken,
dan kom ik uit op veel mooiere namen
als cypres, taxus, levensboom. Ook
insecten en andere diertjes zijn een
nadere beschouwing waard: allerlei
soorten bijen en hommels in mijn
stapeltuin (of kruidenspiraal voor
de koks onder ons). Die staan nu
onder twee noemers, want insecten
‘op naam brengen’ is moeilijk. Voor
alle diertjes helpen beplanting en
behuizing: vlinderstruiken heten niet
voor niets zo, lieveheersbeestjeskastjes,
oorkruiperspotten en bijenhotels
nodigen uit. Verschillende vogelhuisjes
op de juiste plek worden jaar op
jaar bevolkt. De vleermuizen (in
Amsterdam komen 8 soorten voor,
dus nog even studeren welke bij ons
woont) lijken een andere schuilplek
gevonden te hebben. Vlak na onze
bomenbespreking scheerde er één
langs, op weg naar de composthoop

Frank, van tuin 21 stuurde deze foto van de ‘Poortwachters’.
genomen op de ochtend van19 juni 2021.

van mijn buurvrouw. Tja, als de takken
van de levensboom ook voor je huis
hangen, dan kun je er niet meer in:
tijd om te verhuizen. En voor mij tijd
om laaghangende takken te snoeien.
Ik mijmer nog wat door en bedenk
opeens dat ik de slakken vergeten ben:
naakt, met verschillende huisjes, groot,
klein. Weer 5 soorten op mijn lijst erbij.
Via mijn bestuurswerk bij de Bond van
Volkstuinders gaat u hier meer van
horen!

Vleermuiskast

En Yo, van tuin 101 stuurde een foto van Lisette met hond
Floortje, op het terras van de boerderij. Duidelijk allebei blij.
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Ongeveer gelijktijdig aan de aanleg van de broeihoop (zie
verslag pag. 12/13), ontvingen wij het volgende bericht:

Ringslang
Tekst: Elja en Pascal Huybach, tuin 2
Foto: Wikipedia
Het was een schitterende zonnige dag. De planten op
de tuin zijn ontzettend gegroeid en de wilde boshyacint
bloeide uitbundig. De vlinders vlogen van bloem tot bloem
en de vogels waren druk bezig hun jongen te voederen. Een
dag waarin je met veel plezier in de tuin werkt en omringd
bent met heerlijke bloemengeuren en al het gezoem en
gefladder om je heen.

In maart ontwaakt de ringslang uit de winterslaap en in
april wordt er gepaard. Het vrouwtje legt in juni/juli tussen
de 10 en 40 eieren in een broeihoop, afhankelijk van de
grootte en leeftijd van het vrouwtje. Na acht tot tien weken
komen de slangetjes uit het ei. De eitjes zijn zo groot als
een olijf. Een volwassen ringslang eet voornamelijk kikkers,
padden en salamanders maar soms ook visjes, muizen en
hagedissen. Jonge ringslangen eten slakken, wormen en
insecten.
Dit is een nieuwe bevestiging dat het tuincomplex
Wijkergouw belangrijk is voor de biodiversiteit en een oase
is voor vogels, insecten, amfibieën en vooral voor allerlei
beschermde diersoorten!

Na een dag werken in de tuin had ik weer een mooie
voorraad tuinafval. Na dit op de hoop in het Bos te hebben
gegooid, ging ik nog even naar de hoop met houtsnippers.
Net toen ik wat houtsnippers wilde pakken, bewoog er iets
naast die plek. Wat geweldig, een ringslang! Het waren
maar enkele seconden om hem/haar goed te zien en ik heb
geen foto kunnen maken. De ringslang kroop snel weg.
Waarschijnlijk heeft hij/zij liggen zonnen of was op zoek
naar een plek om haar eieren af te zetten. Achteraf was ik
blij dat ik niet op de plek van de ringslang de houtsnippers
ben gaan pakken. De ringslang is niet giftig en erg schuw.
Hij is beschermd en staat op de rode lijst.

Waar blijven de mannen???
Tekst: Ewoud Hoogendijk

Sinds vorig jaar zomer zit ik in de tuincommissie. Een
leuke en enthousiaste groep van waar uit veel acties op
het tuincomplex worden ingezet, aangestuurd of gevolgd.

Toen ik hier een keer iets over zei, kreeg ik een mooie
reactie: “ik heb er nooit over nagedacht, ik ben van de
emancipatie-generatie”.

En ik kan jullie zeggen: er gebeurt echt heel veel. Een
behoorlijke klus om dit allemaal te volgen. Wie doet
wat, is waar verantwoordelijk voor en hoe bereik je die
mensen.

Zeker, dat ben ik ook. Maar het kan toch niet zo zijn dat
de emancipatiegolf uit de jaren ’60 en ’70 voor ogen had
om het ‘over’ te nemen van de mannen? Volgens mij was
dat gericht op gelijkheid.

Langzaam groei ik in de ins en outs…. kost tijd.
Maar een bijzonder ding wat mij opvalt in de
tuincommissie is dat ik de enige man ben. Er is nog een
man bij, maar eigenlijk ook weer niet.

Voor mij zit gelijkheid in een gelijke verdeling.
Gelijkwaardigheid aan elkaar. Ook vrouwen op een
trekker, ook vrouwen achter de hakselmachine. Maar
altijd het proces van gelijkwaardigheid bewakend…..50%
mannen - 50% vrouwen. Beide seksen brengen eigen
gedrag, eigen emoties, eigen aanpak en eigen zienswijze
en handelingen met zich mee.

Waar zitten toch al die mannen? Ik zie ze wel netjes de
werkbeurten doen. Ik zie ze in de hakselploeg, in de
trekkergroep, soms individuele projecten doen. Maar niet
in het bestuur. Niet in de tuincommissie. Willen mannen
geen verantwoordelijkheid? Hoe werkt dit eigenlijk?

Dat is een groot goed. Daar zit kracht in. Dat proces moet
je met z’n allen bewaken. Daar zet ik op in.
Dus MANNEN, waar blijven jullie….?????
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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.

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.

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

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie
Logistiek

AdVeLo

Klussenbedrijf
Titusz, Tuin 167, Wijkergouw

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
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De Groenwinkel is hét stadstuincentrum
van Amsterdam-Noord.
Je kan bij ons terecht
voor vaste planten en
bomen. En voor advies
en inspiratie over
(stads)tuinieren.

10%
KORTING
op vertoon van deze flyer
krijgt u 10% korting
op alle bomen en planten

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

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

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere diensten
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

Gasverkoop: Wim Hilgers, uitsluitend met pin betalen

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

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

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

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)

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson
(coördinatie); Claire Taylor; Greet Rietveldt; Kitty Horstink
Lunchcommissie: Alda Alispahic, Anita Scheltema,
Annemiek Bakker, Chikako Watanabe, Daphne van
Kempen, Diana Tromp, Frank Hoekstra, Guus Markmann,
Hantzen Ploeger, Helen Couwenberg, Herman en Thea van
Kempen, Jan Verdonk, José Haverkamp, Maria Lebouille,
Marina Blok, Nell Donkers, Nieko Nierop, Philippa Collin,
Renate Syswerda en Sabrina Kamstra
Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur
of downloaden via https://wijkergouw.nl/archief/

EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191
Winkel: André Tuin, Ria Akkermans en Alie de Boer
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Boerderij
In het seizoen geopend op zaterdag van 12.30 uur
tot 13.30 uur (lunch). Klaverjassen elke vrijdagavond,
aanvang 19.30 uur.
Tuinbeurten
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden
via de online agenda http://www.supersaas.
nl/schedule/werkbeurten_Wijkergouw (of via
tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com ). Last Minute
afmeldingen graag ook melden op zaterdag tussen
08.30 uur en 09.00 uur: bellen naar Samen Sterk, 0204904567
‘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.

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.

’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 25,00 euro, af te rekenen in
‘t Winkeltje. Uitsluitend met pin te betalen.
Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.
Alle prijzen onder voorbehoud.

