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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
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

Inhoud

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.
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Van de redactie
We hadden een prachtige maart maand, met een record aan
uren zon. We konden genieten van onze tuinen, terwijl in
Oekraïne de ellende voortduurt. Het deed me weer beseffen
hoe gelukkig we op Wijkergouw zijn met ons kleine stukje
groen.
En toen, voor 1 april, werd ons een dik pak sneeuw, ‘wel 10
cm.’ voorspeld. ‘s Morgens zag ik tussen het groen van het
grasveld her en der een armetierig vlokje. Dus toch een 1
aprilgrap. Het was wel koud, ondanks het zonnetje. Ik dacht
aan die arme plantjes in mijn tuin, die liever een lekker
isolerend sneeuwdekje over zich heen wilden, in plaats van
de koude noorden wind die nu blies. In een artikel van 24
maart j.l. las ik dat de natuur drie weken voor liep, hierna
volgden nog meer prachtige, zonnige dagen. Tot 1 april dus.
En er is voor het weekend nog meer kou op komst. Hoe zal
de natuur hier op reageren?

I Wandered Lonely as a Cloud is een lyrisch gedicht van de
Engelse romantische dichter William Wordsworth, 1770 1850. Het gedicht, dat ook wel bekendstaat als Daffodils,
behoort tot zijn bekendste en meest geliefde en geciteerde
gedichten. Er bestaan twee versies van het gedicht. De
eerste verscheen in 1807 in Poems in Two Volumes. De
tweede, en hier opgenomen versie verscheen in 1815.
Is ’t niet prachtig? Ik wilde u graag laten meegenieten.
Naast de bekende rubrieken dit keer o.a. een artikel over de
Vogelsingel en over de septic tank.
Ik wens u weer veel leesplezier.
Thea Adriaansen

Om op te vrolijken las ik onderstaand gedicht en mijn
voorjaarsgevoel kwam weer terug.
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’ver vales and hills
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Tuinpark Wijkergouw
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De Vogelsingel
Tekst en foto’s: Annelies Schootemeijer en Thea Adriaansen

De Vogelsingel ligt aan de noordzijde van het eerste
complex, en loopt vanaf het hoofdpad langs het Terreintje
tot aan het achter-tuinhek bij tuin 1, en links vanaf het
hoofdpad langs de speeltuin tot aan het strandje. Over de
hele lengte van de singel zijn nestkasten geplaatst die door
de speciale ‘nestkastenploeg’ elk jaar wordt geïnspecteerd.

Hoe het begon
Tot ongeveer 1996 was de singel een zwarte strook grond
met alleen essen en meidoorns waar voor zangvogels niets
te vinden was. Zij hebben naast bomen, behoefte aan
een struiken- en kruidenlaag waar ze kunnen foerageren,
schuilen en nestelen. Er werd regelmatig geschoffeld om de
grond zwart te houden. Voorzichtig ben ik (Thea) begonnen
met het inplanten van inheems materiaal uit eigen tuin. Dat
kon niet ieders goedkeuring wegdragen, maar de vogels
werden er blij van en daar ging het tenslotte om.

Hierover leest u meer in het stuk van Annelies hieronder.

Vergroten van de biodiversiteit
We zijn tijdens de afgelopen winterwerkbeurten begonnen
met de aanpak van de Vogelsingel. Waarom?
We creëren weer meer plekken voor struiken en planten
die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten. Het ideaal
is dat er het hele jaar rond iets te vinden is voor vogels.
Krentenboompjes zijn zeer geliefd bij vogels. Merels zijn dol
op sleedoorn. Op de bessenkalender van Vogelbescherming
ziet u hoe u uw tuin aantrekkelijker voor vogels kunt
maken. Op de Vogelsingel staan nu al aardig wat
voedselplanten. Maar het kan nog beter. We zorgen voor
groepjes bomen en struiken zodat vogels kunnen schuilen
en nestelen. Hier horen ook groenblijvers bij.

Er werden groenblijvers zoals taxus aangeplant, waar
vogels ook ’s winters dekking kunnen vinden, en een
bodembedekkende kruidlaag om onkruid te onderdrukken
en insecten aan te trekken. Ook werden bolletjes ingeplant,
om al vroeg in het voorjaar voedsel aan bijen en vlinders
te bieden en zo een jaarrond aanbod te creëren. Het
heeft lang geduurd voor de Vogelsingel een erkende
status kreeg. Om dit te bereiken werd begin jaren 2000
aansluiting gezocht bij de allereerste groep tuinders die met
Natuurlijk Tuinieren begon, tuinders die inmiddels helaas
bijna allemaal vertrokken zijn. In die tijd ontstond o.a. het
Muurtje bij de ingang van het parkeerterrein, opgezet door
Inge Stuijff en de Vlindertuin, toen onderhouden door Elly
Bischoff.
De Vogelsingel bestaat dus inmiddels zo’n 25 jaar en er
is het een en ander veranderd. De bodem is droog en
schaduwrijk. Veel zaailingen van kornoelje en van de
oorspronkelijke meidoorns sloegen hun slag en werden door
gebrek aan menskracht en kennis niet tijdig verwijderd.
Hierdoor dreigt de Vogelsingel dicht te groeien. Hier en
daar rukken zevenblad en riet op. Wellicht kan daslook
concurreren met het zevenblad, maar is daslook niet het
nieuwe zevenblad? En de braam komt echt óveral de grond
uit. De kruidlaag is nogal eenzijdig geworden. Bovendien
verandert het klimaat, wat ook de nodige consequenties
heeft. Kortom, de Vogelsingel is nodig toe aan renovatie.
Wellicht hebt u de rood-witte lintjes aan de bomen gezien?
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De rood-witte lintjes geven aan waar fors gesnoeid moet worden.

Boven de sloot steken hier en daar takken van bomen uit en
in de oevers zijn er nestelplekken voor de ijsvogel. Inmiddels
zijn er alweer 2 ijsvogeltjes gesignaleerd.
We maken de Vogelsingel ook bloemrijker. Het liefst met
planten die hier van nature thuishoren en vanzelf opkomen.
Maar niet woekeren. Planten die als voedselbron kunnen
dienen voor vogels, rupsen en insecten. De uitgebloeide
planten laten we in de winter staan zodat de vogels de
zaden kunnen opeten. We zaaien bijvoorbeeld akelei,
kaardenbol, look-zonder-look en judaspenning.
We houden in onze plannen rekening met
klimaatverandering. De natuur ontwaakt de laatste jaren
gemiddeld twee á drie weken eerder. Maar niet alle vogels
passen zich hieraan aan. Bijvoorbeeld de koolmeesjes komen
niet eerder uit het ei dan vroeger. Maar een belangrijke
voedselbron, de rupsen van de wintervlinder, wel (Machteld
Klees, De tuinliefhebber 1, 2022). De koolmeesjes zullen
moeten overschakelen op ander voedsel, maar dat moet er
wel zijn. Daarom is een grote biodiversiteit (soortenrijkdom)
van belang.
We maken insectenvilla’s van boomstammetjes waar de
vogels wat te eten bij elkaar kunnen scharrelen. Aan de
slootkanten laten we de bladeren liggen, daaronder kunnen
merels voedsel zoeken.

Bomen voor Amsterdam
“Wat als we Amsterdam zien als één groot bos? Stel je
voor, dat je je deur opendoet en direct de natuur inloopt.
Hoe chill is dat? Wij willen Amsterdam omtoveren tot
stadsbos. Daarom gaan we dit jaar 1500 bomen planten. En
jij kan meehelpen. Zet een van onze bomen in je tuin, op
je schoolplein of bij je sportclub. Zo planten we samen een
heel nieuw bos middenin de stad”.

Onderhoud wordt makkelijker
Behalve voor de vergroting van de biodiversiteit wordt
een deel van de oorspronkelijke meidoorns verwijderd
om overal makkelijker bij te kunnen komen tijdens onze
werkbeurten. Ook kunnen de baggeraars dan beter bij de
slootkant komen voor de jaarlijkse schouw. Alle meidoorns
gaan gesnoeid worden. Op zich zijn meidoorns goed voor
de vogels, maar er staan er nu te veel. We wilden al het
snoeiwerk tijdens de winterwerkbeurt doen maar het was
véél meer werk dan we aankonden. Dat kwam o.a. door
de dikkere takken, die moesten worden afgezaagd en
daarna afgevoerd naar een houtwal, ze kunnen niet in de
versnipperaar. Na het broedseizoen gaan we hiermee verder.
Om het werk aan de Vogelsingel in het vervolg beter op
elkaar af te stemmen, wordt gewerkt aan een vaste groep
mensen die met elkaar een app-groep vormen (analoog aan
b.v. de ‘trekkerploeg’) en het werk tijdens de werkbeurten
coördineren. Enige plantenkennis wordt hiervoor wel op
prijs gesteld. We hebben al enkele mensen bereid gevonden
zich hiervoor in te zetten. En woont u aan de Vogelsingel
en hebt u af en toe een uurtje over om iets extra’s te doen?
Overleg met Annelies, tuin 1 of Thea, tuin 45 waaraan u dat
uurtje kunt besteden.

Dit bericht van de Club van Bomen bereikte ons tuinpark
in oktober 2021. We schreven in en kregen als antwoord
dat we op 6 november twee boompjes konden ophalen.
We kregen een appelbes en een sporkehout. De laatste is
een inheemse waardplant voor de citroenvlinder en het
boomblauwtje. Eén boompje is geplant in de grasstrook
t/o het bos, de andere langs het hoofdpad bij de speeltuin.
Beide zijn goed aangeslagen en lopen inmiddels uit.

Tuinpark Wijkergouw
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Gedichten over Waterland
Tekst: Evert Stolwijk, tuin 35
Toen ik onlangs over te veel tijd beschikte, belandde ik in een
kringloopwinkel naast het OLVG. Een spaghettiknijper (€ 0,50)
gevonden, een tomatensnijder voor € 0,20 en een bord met een
kleurrijke Corneille beschildering voor € 3,- (daar vragen ze op
Marktplaats € 15,- voor, maar zoveel aanbod dat niemand het
krijgt). Ik kan er niets aan doen maar ik moet altijd even bij de
boeken kijken. Er was één wand vol boeken. Veel misdaadromans,
thrillers, gewone romans, de onvermijdelijke Konsaliks, veel
boeken over landen etc. En er was een half plankje met gedichten
(een waarlijk dramatische aanblik). Mijn oog viel op iets heel
kleins, een boekje van 24 bladzijden: de dichtbundel “Waterland
in twintig gedichten”, geschreven door Gert J. Peelen uit 1988.
Uitgegeven door Het Historisch Archief Tuindorp Oostzaan.
Het boekje bevat 20 gedichten over de kleine dorpjes net
binnen of buiten de Ring A10. Durgerdam, Uitdam, Ransdorp,
Schellingwoude, Buiksloot, Holysloot etc. Sommige gedichten
zijn wat nostalgisch of ingehaald door de tijd, zoals die over
Durgerdam. Hij spreekt er over de armoede in het dorp, daar merk
je tegenwoordig toch niets meer van. Sterker nog, Durgerdam
wordt bewoond door de gegoede burgerij, niet te betalen die
huizen daar. Ik heb even met de uitgever gebeld of je zomaar
een gedicht mag afdrukken, maar gezien het feit dat het voor
het Wijkergouwtje is, vond men dat geen probleem. De dichter
woonde in ieder geval destijds aan de Nieuwendammerdijk, aan
het pleintje tegenover de Oranjewerf. Hij was zo’n beetje onze
buurman dus! Ik ben talloze malen langs zijn huis gefietst. Gert
J. Peelen is geboren in 1947 te Den Haag en stierf in 2015 in
Amsterdam. Hij werkte o.a. bij de Volkskrant.
Overigens is er in Amsterdam-Noord het HCAN (Historisch Centrum
Amsterdam Noord). Zij hebben een leuke pagina met foto’s over
de diverse buurtjes en dorpjes naar aanleiding van 100 jaar Noord.
Per foto kun je swipen van 1921 naar 2021: https://hcan/100jaar-noord/. Maar helaas geen materiaal in de database over de
tuinparken.

Lunchcommissie:

Sinds kort zijn we weer van start gegaan met de zaterdagse lunches.
Tot eind september zal er iedere zaterdag tussen 12.30 - 13.30 uur
een lekkere lunch worden bereid in de Boerderij, met rijk belegde
broodjes, soep, drankjes en andere lekkernijen. Komt allen!
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Parkeerterrein:
Er wordt regelmatig te hard
gereden over het parkeerterrein.
Aangrenzende tuinders ondervinden
zeer veel last van de opwaaiende
stofwolken. Denk daar aan als u er
rijdt en matig uw snelheid.

De Buitenwereld
Tekst en foto: Klaas Breunissen

Groene Longen
Floor Hallema is een van de drijvende krachten
achter de Groene Longen. Zij noemt de
volkstuinparken ‘groene parels van de stedelijke
natuur’.
Floor woont op een steenworp afstand van tuinpark
Wijkergouw aan het Schellingwouderbreekpark, het
buurtje tussen Waterlandplein en Purmerplein dat ligt
om een meertje (een breek) dat eeuwen geleden bij
een dijkdoorbraak van het IJ is ontstaan. Zij studeerde
mediastudies, is getrouwd, moeder van twee kinderen en
een gedreven voorvechtster van de natuur in AmsterdamNoord.

Paradijsjes
Drie jaar geleden was Floor een van de oprichtsters van
Groene Longen. Daarin werken bewoners samen om op
te komen voor het groen in Schellingwoude en omgeving.
Wijkergouw is ook in Groene Longen vertegenwoordigd, wij
zijn tenslotte ook bewoners tijdens het tuinseizoen.

Wat vind je ervan dat de gemeente wil dat de tuinparken
toegankelijker worden en meer gebruikt worden door niettuinders?
‘Dat vind ik heel lastig. Het is goed natuurlijk dat er veel
Amsterdammers kunnen genieten van de tuinparken. Maar
het mag geen massarecreatie worden, want dan is het
gedaan met de rust voor de mensen en de dieren.’

Denkomslag
Groene Longen probeert het beleid van de gemeente en
het stadsdeel te beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat
de natuur sterker wordt, juist nu er meer gebouwd gaat
worden en er meer inwoners bijkomen.
‘Heel langzaam boeken we resultaat. Het is niet eenvoudig
het beleid natuurvriendelijker te maken. Het is geen
onwelwillendheid bij bestuurders, maar er is een nieuwe
manier van denken nodig. Het belang van natuur en rust in
de leefomgeving moet in de bestuurshoofden doordringen.
Bovendien hebben mensen, dieren en planten altijd
samengeleefd in de stad. Het is fijn dat kinderen in de stad
niet vervreemd raken van de merel. De natuur in de stad kan
alleen overleven als we zorgen dat dieren en planten zich
kunnen verplaatsen en bij elkaar kunnen komen. Anders
overleven ze niet. Anders overleven wij niet.’

‘Al die groengebieden vormen samen één geheel’,
aldus Floor. ‘We hebben onderzoek laten doen naar
de natuurwaarden van de afzonderlijke delen en de
samenhang tussen de delen. Het Rietland, het ruige gebied
tussen het Vliegenbos en de scheepswerf van Damen, is
echt een wildernis waar de natuur haar gang kan gaan.
Het Vliegenbos is het oudste stadsbos van Amsterdam en
het enige essen- en iepenbos in Europa. En de tuinparken
zijn paradijsjes van de hele groene long. Daar vinden we de
meeste soorten planten en dieren, die zich van daaruit ook
weer verspreiden. De tuinparken spelen zo een belangrijke
rol voor het geheel.’

Aandacht en liefde
Als buurtbewoner komt Floor een paar keer per maand op
Wijkergouw of Rust & Vreugd.
‘Ik wandel graag over de tuinparken en dan geniet ik van de
kleuren, de geuren en de stilte. Ik zie met hoeveel aandacht
de tuinders hun gebied verzorgen. Ik word blij van mensen
die met liefde zorgen voor hun omgeving. Dat er zulke
plekken zijn als volkstuinparken is heel belangrijk voor het
leefklimaat in de stad.’

Floor Hallema, met links achter haar het Rietland en rechts de
Nieuwendammerdijk

Tuinpark Wijkergouw
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Vogeltelling
Tekst: Michael Kerkhof
Bijna geen vogel te zien
tellen we veel
of tellen we weinig
wat is veel
wat weinig
en wat wordt gemist?
Geen mus te bekennen
geen spreeuw in zicht
In ons inmiddels zevenjarig
Wijkergouwverblijf
is er noch een mus,
noch een spreeuw
langs of bijgekomen
we doen het met
kool-pimpel- en staartmezen,
groenlingen, boomkruipers, roodborstjes,
merels, houtduiven, eksters,
spreeuwen en halsbandparkieten
heggemussen en wilde eenden
maar tijdens de vogeltelling
kwam er van al
deze gevederden slechts een
enkeling langs
Te vroeg in het jaar geteld
misschien?

Lente
Tekst: Moniek van der Kroef
aprilaarde draagt kiemoranje
kleur van zon en kinderbeloftes
onder bladresten verstopte zaaddozen
liggen opengespreid en leeggehaald
watergroen spruitgewas loopt uit
nog knikkend op de dunne stelen
na een winterquarantaine rommelen
wortelen als mollen de grond omhoog
bodem wordt belofte van warm eten
licht, leven, en klei voor kommen
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Tuindagboek
Tekst: Alexander Diefenthal, tuin 27
Foto: Pixabay

De Winter die geen Winter was en Eunice op
visite
Tijdens de allereerste winterdag kwam het kwik niet
boven nul, maar de onafgebroken zon van kwart voor
negen tot rond vieren deed verdoezelen dat het toch ook
de allerkortste dag was. En een paar dagen later was het
zestien graden.
Winter. Dat is de tijd van kale bomen en soms van die korte,
nevelige dagen. Nooit is de taxus donkerder of de schaduw
tussen de coniferen meer ondoordringbaar. ‘s Morgens
treuzelt de nacht lang.
Het is nog schemerig als ik op de tuinlaan wandel. Uit de
tuin achter mij klinkt de klagende roep van een zwarte
specht, denk ik. Er zweven dunne nevelslierten tussen de
van het vocht glimmende stammen, het is stil en je hoort je
eigen stappen. Als ik niet meer loop en luister hoor ik zo nu
en dan een zware druppel vallen, het nat van de vochtige
takken.
Geen mens is hier vandaag te bekennen, ook ik een beetje
vreemd en zelfs een tikkeltje onwennig. Vandaag lijkt het,
hebben vogels het stilletjes voor het zeggen, een zwarte
merel wil weten wat onder die natte donkerbruine glibberbladeren ligt. Of wil hij toch liever pikken van die laatste
rode besjes? Zelfs het geraas van de A10 klinkt vandaag ver
weg en haast sereen.
Later wordt het wel iets lichter en lijkt de dikke mistige
lucht te willen breken. Eerst was daar alleen maar een klein
melkig zonneschijfje, net in de kale kruin van de berk te

zien. Maar dan sta ik opeens, nogal onverwachts in het
volle licht van een heel lage zon. Zij heeft haar weg toch
nog gevonden door een piepklein stukje schoongeveegde
blauwe lucht. Heerlijk haar stralen op je gezicht. Gek, die
zijn ook in dit jaargetijde nog warmend. Maar lang duurt
dat niet, van alle kanten dringt het donkerder zich weer op
en komen opnieuw koude dampen hun witte lakens weven
om de zon, om de dag weer te verhullen.
Vroeg in de middag sluipt het donker weer aan.
Bloeiende hazelaar en dansende muggen. Al half januari,
waar blijft de tijd en ook de winter? Alles komt vier weken
te vroeg en had Eunice niet weg kunnen blijven, overwaaien
of zo? Maar niet zó!
De eerste sneeuwklokjes net na de jaarwisseling,
uitgebloeide krokussen half februari.
Na de drie stormen: wat een enorme ontwrichtende ravage,
wat een nattigheid met kleine en iets grotere drama’s, maar
toch ook heel veel geluk. Indrukwekkend wat ongelofelijk
snel heel veel werk werd verricht. Weinig uren na de storm
het gehuil van kettingzagen en de geur van dennenhars, de
paden moeten en werden heel snel vrij.
En toen werd het droog stralend weer en een enkele gele
groet uit de Sahara. De wereld werd nog een goed stuk
gekker en zocht de oorlog. En wij, wij zoeken het paradijsje
op aarde.
LIEBE
Euer Alexander
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In gesprek met…

Fred Haaijen, stadsecoloog van
Amsterdam Noord
Tekst en foto: Joke van Pel

Op de fiets naar tuinpark Buikslotermeer voor mijn afspraak met
Fred Haaijen. Weer zo’n heerlijke plek om een volkstuin te hebben.
Op een hoek met een breed water links, en recht vooruit de
weilanden van Waterland met daar boven een strak blauwe lucht.
Ik word uitbundig begroet door een
vrolijke jonge hond die er duidelijk
zin in heeft. Hij houdt me voor de gek
door met een namaakslang in zijn bek
rond te hollen. Ik zeg nog, “die is er
vroeg bij”? Het zal toch niet zo zijn dat
op de tuin van Fred Haaijen, dé man
van de slangenhopen, in maart al een
ringslang wakker is? Nee dus, ik ben er
ingetuind. Fred tuiniert hier nu zo’n 17
jaar, na een gedwongen verhuizing van
het oude tuinpark Buikslotermeer, daar
waar nu de Noord-Zuidlijn loopt. Het is
een jong park met mooie huisjes.
Van kinds af aan was Fred al bezig
met natuur. De verwondering van een
enkele boon planten die vervolgens
honderd bonen produceert, jonge
zeelten vangen uit een sloot en in
een aquarium houden, in een potje
een bij, een hommel en een kruisspin
doen en kijken wat er gebeurt. De
natuur fascineerde hem. De Havo
ging hem goed af, en met een hoog
cijfer voor biologie koos hij voor de
Hogere Tuinbouw School in Utrecht.
In de opleiding waren economische
productietuinbouw en beleidsmatige
aspecten belangrijke onderwerpen.
Hij was goed in erfelijkheidsleer, iets
wat hij nu toepast in het houden
en kweken van Malawi Cychliden,
kleurrijke tropische visjes. Neem eens
een kijkje op zijn website: Fredsvissen.
nl, er staan prachtige foto’s op.
De onderwaterwereld heeft hem altijd
geïnteresseerd. Hij neemt me mee naar
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een ruime ronde vijver met opvallend
helder water. “Kijk, daar in het midden
staat krabbenscheer, een plantje dat
andere soorten naar de kant verdrijft.
De krabbenscheer is een belangrijke
plant voor de groene glazenmaker, een
zeldzame libellesoort. Krabbenscheer
is een verlandingsvegetatie, het zorgt
ervoor dat een stuk water langzaam
dichtgroeit. Daar profiteert de zwarte
stern weer van, die nestelt op de zo
ontstane eilandjes.”
Na zijn opleiding ging Fred voor de
gemeente Amsterdam werken, saai
werk, opstellen van begrotingen
voor het groen, werkplanning,
beheerssystemen, calculaties, offertes
opstellen, dat werk.
Na de verdeling van de gemeente
in stadsdelen met eigen budgetten
kreeg hij de kans om daar een
beleidsbureau op te zetten. Met enkele
medewerkers heeft hij zich ingezet
voor een beter ecologisch beheer
van het groen in Noord. Als eerste
voerde hij in dat er geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer werden
ingezet, vervolgens kwam er een
ander maaibeleid. Gefaseerd maaien,
maaisel afvoeren, door zo de bodem
te verschralen komen de inheemse
soorten weer terug, tot en met de rieten bijenorchissen.
Door reorganisaties kwam hij steeds
hoger in de boom. Nog meer binnen
zitten en overleggen zag Fred niet

zitten, hij is een buitenmens, wilde
de natuur in. “De natuur is zo
belangrijk voor ons.” Hij creëerde,
ondersteund door de toenmalige
stadsdeelvoorzitter, de functie die hij
nu nog steeds vervult: stadsecoloog.
Het behoud van broedende
gierzwaluwen in de Bethlehemkerk
(Vogelbuurt) was zijn eerste wapenfeit.
Dat kostte wel wat, een aannemer die
het dak zou vernieuwen, frustreerde
de afspraken door bestaande nesten
te vernietigen. Na hiervan aangifte te
hebben gedaan is het project alsnog
geslaagd, de gierzwaluwen komen
nog elk jaar terug om in hun speciaal
aangelegde holten te nestelen.
“De kunst van een stadsecoloog
is om aan die knoppen te gaan

draaien waardoor er natuur voor
terugkomt. Maar ja, wat is natuur?
De natuur is opportunistisch, soorten
duiken op waar ze voedsel vinden
en zich voort kunnen planten. Daar
speel je op in. Met de aanleg van
ijsvogelwanden zorgen we voor
geschikte broedgelegenheid, zo kan
de populatie zich uitbreiden. Om
soorten te behouden moeten we ons
inspannen”. Fred heeft ervoor gepleit
dat er geen verlicht fietspad langs de
Weersloot komt (loopt vanaf Ransdorp
naar Schellingwoude). “Dit is voor
de meervleermuis een belangrijke
aanvliegroute vanuit Waterland de
stad in. Zij hebben de donkerte van de
nacht nodig. Wist je dat, als je op een
heldere nacht in het Vliegenbos gaat
staan, je midden in het licht staat?
Boven je straalt de sterrenhemel en
onder je kun je glimwormen zien”.
“Natuur is er in gradaties, doe je niks
dan wordt het hier uiteindelijk bos. Je
kunt op een Volkstuincomplex dus niet
helemaal niets doen. In de natuur is
geen afval. Je moet dus altijd denken:
hoe doe je aan hergebruik”.
Gebeurt daar nou iets geks op het
land? Fred pakt zijn verrekijker maar
er lijkt niets aan de hand te zijn. In de
verte is op een andere plek een boer
bezig een weiland te bewerken. “Kijk,
alles wat hij platwalst heeft geen kans
meer. De grutto en kieviet kwamen van

nature niet voor in Nederland. Het zijn
vogels van de toendra. Maar onze toen
nog natte bloemige weilanden waren
goede foerageergebieden en ze bleven
hier om te broeden. Nu moeten we
moeite doen om ze behouden”.
Fred vertelt hoe natuurontwikkeling
en waterbeheer elkaar in de weg
kunnen zitten. Hij geeft het voorbeeld
op zijn tuinpark van het leegtrekken
van een brede sloot waarbij alle, door
zorgvuldig beheer ontstane wilde
soorten waaronder de wateraardbei,
weer verloren zijn gegaan. De spanning
zit in de doelstelling waterkwaliteit
versus waterkwantiteit. Het zou
goed zijn als volkstuincomplexen een
ontheffing zouden krijgen van het

Hoogheemraadschap voor een minder
rigide baggerbeleid. Hij heeft meer
ideeën: de gemeente en de tuinparken
zouden de krachten kunnen
bundelen om het ecologisch beheer
te bevorderen. Je zou hierbij kunnen
denken aan het certificeren van de
werkcoördinator van een tuinpark in
het kader van de natuurwetgeving.
We hebben veel besproken. Fred
vertelt met veel liefde over zijn inzet
voor natuurontwikkeling en ecologisch
beheer. “Kijk naar een plant, die zet
zonlicht om in energie. Zo zijn wij ook,
we zijn afhankelijk van de zon. Door
de zon gaan we stralen, gaat de aarde
stralen. Gaan we dat frustreren dan is
het gebeurd met de aarde”.

Ongeval
Tijdens een tuinbeurt op de Vogelsingel kreeg een van de tuinders een flinke splinter
van de meidoorn onder de nagel van zijn duim. Het lukte niet om de splinter
te verwijderen, hij zat te diep. Op naar de Spoedeisende Hulp in het Boven Y
Ziekenhuis, waar onder plaatselijke verdoving de splinter door een arts vakkundig
werd verwijderd. Deze arts waarschuwde, dat dit soort splinters (niet alleen van
meidoorn, maar van alle bomen) een flinke ontsteking kunnen veroorzaken
en altijd meteen verwijderd dienen te worden. Zelfs een tetanus injectie kan
onderdeel van de behandeling zijn, maar die had de tuinder nog niet lang
geleden al gehad, dus was nu niet nodig. Bij navraag bleek de tuinder verder
geen nadelige gevolgen van de behandeling te hebben. Mogelijk krijgt hij
nog wel een doktersrekening.
Tuinpark Wijkergouw heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de werkbeurters. Dat is ook de reden dat er geen
mensen jonger dan 18 jaar aan de werkbeurten mogen deelnemen. Deze zijn n.l. van de verzekering uitgesloten. Mocht
u in soortgelijke gevallen financiële schade ondervinden, kan deze mogelijk op de verzekering worden verhaald.
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Ondertussen in

De Verpozing
Tekst en foto’s: Renée Dekker

Huisje 70 is klaar voor gebruik.
De plantenbakken zijn vrolijk gevuld met viooltjes, er is
gesnoeid door tuinders, het gras werd ‘geadopteerd’ door
een vaste maai-vrouw, fantastisch!
De geiser hangt, de kraan kreeg een nieuw leertje. Het
hekje is fris geverfd, de lenteschoonmaak blijkt een goede
work-out en al het Sahara zand is weggepoetst. Het is een
gezamenlijk project in wording, tuinders brachten spelletjes,
of informeerden wat er nog nodig is, enkele nieuwsgierigen
kwamen kijken en hadden tips.
Na de sneeuwklokjes komen de paarse primula’s en de
narcissen massaal op.
De eerste die kwam kijken was Rietje Vega zelf. Ze nam de
veranderingen aan ‘haar’ huisje goed op en zei: “Goed dat
je die oude meuk weg deed”. Samen dronken we thee in
haar tuin en waren we trots op het degelijke bouwwerk van
haar Piet, die niet eens timmerman was van z’n vak!

Gasten kunnen een week - van zaterdag 15.00 uur tot de
zaterdag erop 11.00 uur in ‘De Verpozing’ logeren voor 170
euro inclusief bedlinnen en handdoeken.
Ken je iemand die de rust van de tuin kan gebruiken, of
inspiratie wil opdoen om te schrijven? Ken je oud tuinders,
die graag nog eens terug willen komen in de vertrouwde
Wijkergouwse omgeving, zonder te moeten ploeteren in de
tuin? Maak hen dan graag attent op deze mogelijkheid!
Met elkaar lukt het hopelijk om deze pilot tot een succes te
maken en iets goeds te doen voor anderen.
De bond omarmt initiatieven zoals dit omdat we op deze
manier voldoen aan de maatschappelijke verplichting, ons
park meer te delen met niet-tuinders. Hopelijk vinden veel
mensen de weg naar dit uitrusthuisje!
Renée Dekker
Huisje 56
Ons email adres is: de.verpozing.wijkergouw@gmail.com

Het is een heerlijk ruim en zonnig huisje!
Niet moeilijk om het huisje, met wat jaren- zeventigspullen en gordijnen van Marktplaats, wat plantjes en
lampen van de kringloop, in te richten en om te vormen
tot een gezellige plek om te zijn. Wandelroutes, vogelgids,
spelletjes…
Aan een naambordje voor op het huisje wordt gewerkt.
De foto’s bij dit artikel geven een indruk van hoe het
er nu uitziet. Het eerste schilderijtje gemaakt door een
‘kunstenaar- hobbyist ‘ van ons park hangt al. Wie volgt?
Op de site van Wijkergouw komt een pagina, waarop
iedereen kan lezen, hoe je je kan inschrijven om het huisje
te huren.
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Wij zijn de heel toffe Klusjesmannen, Günter en Bert.

Het team van de Verpozing stelt zich voor:
Mijn naam is Renée Dekker
van huisje 56 en ik was de
initiatiefnemer van het plan om
het Vegahuisje als uitrust-huisje
in te richten.
Mijn taak daar is “gastvrouw”
en ik ontvang de gasten.
Na mijn werk in het onderwijs,
wilde ik graag meer praktisch
bezig zijn, dus zorg ik met liefde
voor de was en de schoonmaak.
Huisje 70 ‘De Verpozing” is
gelukkig vlakbij onze tuin.
Ik word enthousiast van de visie, dat “zijn in het groen “
bewezen goed werkt op gezondheid en welbevinden. Het
groen, de vogels, de rust van Wijkergouw en Waterland zijn
uniek, zeker in een steeds drukkere stad.
Als we onze tuinen van de gemeente meer moeten delen,
vind ik dit een goed vorm!
Je doet iets voor een ander, dat voelt goed. En je doet
het met betrokken andere tuinders samen, dat werkt ook
goed. Ik ben heel benieuwd naar de ervaringen van de
eerste gasten en zal daarover graag iets in het volgende
Wijkergouwtje zetten, zodat u het als tuinder kan
meebeleven. Tenslotte: voor de Verpozing zoeken wij nog
een tuinparasol en een fiets…

Aktiviteiten boerderij
Klaverjassen en Rummikub
In de boerderij wordt al jaren op
vrijdagavond geklaverjast en sinds vorige
jaar is er ook weer een Rummikub-groepje
ontstaan. Van vrijdag 27 mei tot en met
26 augustus a.s. kan een ieder die dat wil
meedoen aan de competitie

Hallo, ik ben Marijke
Hagmeijer, van tuin 58 in
het Gouden Laantje.
Erg leuk om mee te doen
met de organisatie van
de Verpozing. Mijn taak
richt zich voornamelijk op
de kennismaking met de
gast(en). Een gesprekje om de
verwachtingen op elkaar af te
stemmen. Hopelijk wordt het
een succes!

Ik ben Tineke Daniëls van huisje
62 en regel de financiële ins en
outs, in overleg met het bestuur.
De afgelopen periode heb ik
kunnen zien hoe vele handen het
tuinhuis van Rietje, mijn voormalige
overbuurvrouw, hebben veranderd
in een aantrekkelijk gastenverblijf.
De komende maanden hoop ik veel
- tijdelijke - buren te zien die hier
volop van genieten!

Het Wijkergouwkoor
Het Wijkergouwkoor is dit voorjaar weer gestart op
zondag 20 maart j.l. De repetitie-data worden in
overleg met de dirigent en zangers ingevuld. Tuinders
die belangstelling hebben en graag mee willen zingen
zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen
met Hildegard Vernooij, e-mailadres: h.a.vernooij@
gmail.com Er wordt op zondagen geoefend, van 11.00
tot 12.30 uur, in de boerderij.

Het seizoen wordt afgesloten op 2 september a.s. met vrij
klaverjassen en rummikubben.

Van harte welkom:
Ook in 2022 is de bar in de boerderij weer op vrijdagavond van
19.00 tot 22.30 uur open om klaverjassers en rummikubbers te
ontvangen en koffie/thee en drankjes te schenken. We starten
op vrijdag 20 mei a.s. met vrij klaverjassen en rummikub

Tuinpark Wijkergouw
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Wat te doen met uw tuinafval
Naar het Bos

Fijn tuinafval

Takkenwal

Hakselen

•

•

•

•

Los blad:
afgevallen of gesnoeid blad,
zachte stengels, grasmaaisel
Klein maar fijn
takken dunner dan 1 cm
in lengtes geknipt van 30 cm

•

•

Doorns en stekels
roos, braam, framboos,
vuurdoorn, etc.
Moeilijk verteerbaar
riet, klimop (hedera), naaldboomen coniferenafval, laurierkers,
buxus, hulst, etc
Takken dunner dan 5 cm
in lengtes van maximaal 1 m

Naar ’t Terreintje

Takken
maximaal 2 meter lang

Dikte
onze hakselaar kan geen takken aan
die dikker zijn dan 10 cm doorsnede

bouwmaterialen

Alleen hele stoeptegels en klinkers.
Geen grindtegels

Naar de container

verboden planten

Reuzenberenklauw

Stalins wraak

Bamboe

(heracleum mantegazzianum) vooral
in combinatie met zonlicht kan
bereklauw sterke irritatie van ogen en
huid veroorzaken

(heracleum sosnowskyi)
ook het sap van deze heracleum
kan bij aanraking ernstige gevolgen
hebben

Elk stukje wortelstok loopt weer uit
en vormt een nieuwe plant.
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Naar de container

woekeraars

Heermoes

Zevenblad

Zegge

(tuinmansverdriet)

grassoort

Wat kun je ermee doen
zorg dat het niet uitzaait
Plant uitputten door regelmatig
plukken. Grond niet verstoren. Elk
achterblijvend stukje wortel loopt
weer uit.

Wat kun je ermee doen
zorg dat het niet uitzaait
graaf de hele plant uit

Japanse duizendknoop

Akkerwinde

Kleefkruid

Wat kun je ermee doen
verwijder elk worteldeeltje

Wat kun je ermee doen
verwijder de zaden

Medicinaal gebruik. Niet gebruiken
bij maag- en darmklachten

lekker in de salade, soep of bak er
kruidenkoekjes van

bloedzuiverend

thee met reinigende werking op
bloed en lymfe

Wat kun je ermee doen
Plant uitputten door regelmatig
plukken
mineraalhoudend kiezelzuur
(silicium)

niet eetbaar
maak er thee van

(fallopia japonica)
Wat kun je ermee doen
elk stukje wortelstok vormt een
nieuwe plant, verbreidt zich snel,
verdringt andere planten
verwijder elk worteldeeltje

Japanse duizendknoop
….. eet ‘m op!
Pluk de jonge scheuten in het
voorjaar: zolang ze knakken kun je
ze eten. Let er op dat ze niet met gif
behandeld zijn!
Behandel dit gewas als rabarber,
onder meer lekker met aardbei of
framboos.
Bak een crumbletaart, vul de
stengels als cannelloni, maak er jam
van of eet het als groente.

Tuinpark Wijkergouw
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Thea’s WWWeetjes
Herken wie ik ben
Sinds 2000 heeft natuurtekenaar
Jasper de Ruiter veel
herkenningskaarten gemaakt.
Er is nu een boekje uitgekomen,
waarin 57 kaarten zijn opgenomen,
ingedeeld naar gebieden, zoals
Stad met stadsvogels en eetbare
planten, Tuin met vlinders en
kriebeldiertjes, Water met
libellen, vissen en moerasvogels
en verder komen Kust en Duin,
Buitengebied en Bos en Heide
aan bod. Vooral die laatste is
goed vertegenwoordigd met o.a.
diersporen, boomsilhouetten en
-blad en noten en zaden. ISBN 978
90 831 619 07, te koop via www.
jasperderuiter.com.
Eikenprocessierupsen eerste
week van april uit ei
Door de zeer zachte maand maart
wordt verwacht dat de eerste
eikenprocessierupsen rond 5
april uit hun ei kruipen. Daarmee
koersen we weer op een vroeg jaar
af. Aan de kleur van de rupsjes in
de eitjes is te zien dat sommige
rupsen bij hoge temperaturen
zelfs eind maart al zouden kunnen
verschijnen. Het verdere verloop
is, zoals we vorig jaar goed zagen,
in belangrijke mate afhankelijk
van het weer. Bij een normaal
temperatuurverloop verwachten we
dat het overlastseizoen rond 24 mei
zal beginnen. Meer berichten vindt
u op www.naturetoday.com/intl/nl/
nature-reports/?publisher=32
IJsberen met optimisme
Een boek als geen ander. Nonfictie, maar doorspekt met
fantasieverhalen. Het geeft een
zekere luchtigheid aan loodzware
thema’s als klimaatverandering,
afname van biodiversiteit,
milieuvervuiling. Door die lichtheid
veroorzaakt het eerder meer

16

Tuinpark Wijkergouw

onrust dan minder, wonderlijk
genoeg. Best prettig is ook dat
zelfspot de schrijver niet vreemd
is. Leuk leesvoer. De schrijver van
dit boek is Koen Arts en is docent
en onderzoeker aan de Universiteit
van Wageningen. ISBN 978 90 5615
786 9. Te koop via de boekhandel
van steen en cement of via https://
mergenmetz.nl/blog/recensies/
ijsberen-met-optimisme/

Beleef de Lente
Beleef de Lente van
Vogelbescherming Nederland
is begin maart alweer van start
gegaan en heeft er een nieuw
paartje bij! Er staat een camera
bij het nest van de slechtvalken
die bovenop het Rijksmuseum in
Amsterdam broeden. Slechtvalken
zijn van oorsprong rotsbroeders,
hoe hoger hoe beter. Hoge
gebouwen in de stad zijn daarom
ook een goede plek om te broeden.
In de meeste grote steden zijn
inmiddels slechtvalken te vinden,
in Amsterdam zelfs acht paartjes.
Natuurlijk zijn er ook de vaste
‘medewerkers’ te zien: de merel,
de koolmees, diverse roofvogels, de

ooievaar en nieuw is ook de camera
voor boerenlandvogels. Allemaal te
zien op www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente.
Eropuit met MijnVogelvinder.nl
Neem MijnVogelvinder.nl in uw
hand en herken vogels door het
hele land! 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.
Vogels voeren
U kunt tuinvogels het gehele jaar
bijvoeren. Vogelbescherming
verkoopt voor elk seizoen
verantwoord vogelvoer. Als u
er vogelvoer koopt, dan weet
u dat het gezond is voor de
vogels én dat u ook het werk van
Vogelbescherming steunt. Alle
producten bevatten hoogwaardige
ingrediënten. Ze hebben
zadenmixen voor alle soorten
voedersystemen. Het vetvoer is
zeer calorierijk. Er is een uitgebreid
assortiment vogelpindakaas,
vetbollen, vetblokken, pindacakes
en meer. Wilt u nu weten wat
u wanneer moet voeren? Lees
dan het hele artikel op www.
vogelbeschermingshop.nl/vogelsin-de-tuin/vogelvoer? Maak de
voederplank e.d. wel regelmatig
schoon met heet water.
Liever zelf ontdekken wat u
ziet? Special Vogels Kijken
Vogels kijken is leuk en u komt
nog eens ergens. Er gaat een
wereld voor u open. Veel vogels
zijn makkelijker te herkennen dan
u denkt. Hoe u dit aanpakt, wat

u daarbij nodig hebt en waar en
hoe de vogels te vinden zijn, legt
Vogelbescherming uit in een gratis
special. U kunt de PDF downloaden
als u uw gegevens invult op https://
www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/zelf-doen/vogels-kijken/
aanvraag-special-vogels-kijken
Hebben bijen onkruid nodig?
De ultieme vraagbaak voor groener
tuinieren. Dit boek geeft antwoord
op fascinerende tuinvragen. Ontdek
meer dan 100 interessante en leuke
manieren om duurzaam te tuinieren.
Nooit eerder waren onze tuinen zo
belangrijk voor het dierenleven als
nu. Dit boek laat zien hoe u optimaal
gebruik kunt maken van uw tuin,
zowel voor uzelf als voor de planeet.
Bijen, vogels en vlinders zijn meer
dan ooit van onze tuinen afhankelijk.
De natuur beperkt zich niet tot
reservaten of natuurgebieden.
Iedereen met een tuin, of wat voor
buitenruimte dan ook, kan iets doen.
ISBN 9789050118606, Verkrijgbaar
in de boekhandel en via www.
knnvuitgeverij.nl

Finland. De oude aardpigmenten
geven het herkenbare karakter
aan de kook- en lijnolieverven.
Natuurlijke materialen die al
honderden jaren toegepast worden
en nog altijd ongeëvenaard zijn.
Op zoek naar een nieuwe kleur
voor tuinhuis of schuur? Kijk op
www.dewiltfang.nl/eco-verf-enonderhoud/ecologische-verf
Jaarrond Tuintelling; telt u mee?
Begin februari telden maar liefst
170.000 mensen de vogels in hun
tuin of op het balkon. Dat toont
eens temeer de groeiende interesse
in vogels en de eigen tuin. Het is
begrijpelijk dat dit tellen naar meer
smaakt! Wat houdt u tegen om dit
vaker te doen? Met de Jaarrond
Tuintelling kunt u structureel
tellingen in uw tuin uitvoeren, van
vogels én andere flora en fauna.
Eigenlijk weten we nog nauwelijks
wat er allemaal in onze tuinen leeft.
Dankzij tuintellingen krijgen we
een beter beeld over wélke soorten
wáár voorkomen. Dat geldt voor
diersoorten, maar ook voor planten.
Zeker wanneer er op gezette tijden
een telling wordt doorgegeven,
levert dat een schat aan informatie.
Lijkt het u leuk ook mee te tellen?
Ga dan naar tuintelling.nl.
Oud hout is goud
Van oude houten vloeren naar
plantenbakken en bijenhotels: Abbe
en Thomas van Houdhout laten zien
dat goed hout nooit weggegooid
hoeft te worden. Ze gebruiken hun
creativiteit om oud hout weer nuttig
te maken. Zo gaan ze verspilling
tegen en maken ze de stad groener
met hun plantenbakken. Hebt u
oud hout gevonden en wilt u het
recyclen? Neem dan contact op met
www.houdhout.com

Ecologische verf
U kent die mooie sprekende kleuren
van de houten Scandinavische gevels
vast wel. De felle zon op een kleur
rood die je direct associeert met het
heldere licht van het noorden. Maar
waar zijn die kleuren te vinden?
De Wiltfang heeft ze gevonden in

World Bee Day 20 mei 2022
World Bee Day is wereldwijd
uitgeroepen door de Verenigde
Naties om aandacht te vragen voor
het belang van bijen op initiatief van
Slovenië. Het wereldwijde initiatief
World Bee Day wordt in Nederland
georganiseerd/gecoördineerd
door Stichting Bijenvrienden en

de Bijenstichting. Waarom 20 mei?
De maand mei is een bijzondere
maand voor de honingbijen. De
kolonie is dan zeer actief, produceert
volop voorjaarshoning en gaat
vaak zwermen. Ook zijn in mei
vele wilde bijensoorten actief. We
roepen iedereen op om op deze dag
eens stil te staan bij de bijen in uw
leefomgeving. Meer informatie vindt
u op https://bijenstichting.nl/worldbee-day/

Biotuinwijzer.nl
Biotuinwijzer is een praktische
website met ontzettend veel
adressen van biologische tuinen,
kwekerijen en landerijen. Niet
alleen een geweldige site voor een
dagje uit, er staan ook webshops
en een activiteitenagenda op. Het
is een handig en leuk startpunt
voor zoektochten naar kwekers,
tuinderijen, pluktuinen, enzovoorts.
In Nederland, maar er komen ook
steeds meer adressen in Vlaanderen
bij.
Volkstuin complex
De leukste komedie-acteurs van
Nederland (Tina de Bruin / Rian
Gerritsen, Rop Verheijen, Daniel
Cornelissen en Ricky Koole) komen
samen voor een frisgroene muzikale
voorstelling met een modderig
randje! Volkstuin complex gaat
over een volkstuin die niet zozeer
een groene idylle is, maar eerder
een arena waarin emoties worden
omgewoeld, vriendschappen
worden gesnoeid en liefdes in de
knop worden gebroken. Vanaf 22
juni a.s. in het DeLaMar Theater.
Info en kaarten: https://delamar.nl/
voorstellingen/volkstuin-complex/
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Bestuurlijke zaken
v.l.n.r. Andrea van Pol, Margot van de Zilver, Nelleke Bosland, Cora Koene en Diny Teekman

77e algemene leden vergadering tuinpark
Wijkergouw 4 juni 2022
Hierbij nodigt het bestuur alle tuinders van harte uit voor
de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 4 juni van
14.00 tot 16.00 uur. Eindelijk, na 2 jaar zoomen, mogen
we weer fysiek bij elkaar zijn in onze boerderij. We hopen
op een grote opkomst, laat uw stem horen, zowel in
agendapunten als in de herverkiezing van 2 bestuursleden.
Zoals u in de agenda kunt zien, houdt Nelleke Bosland op
met haar penningmeesterschap. Een belangrijke functie die
zij excellent heeft uitgevoerd, maar nu wil zij zich richten
op de toekomst van het park, gelukkig stelt zij zich dus
herkiesbaar. Dat geldt ook voor Margot van de Zilver die
Tuinpark Wijkergouw
van grote waarde is voor o.a. de huisjesverkoop
en aspirantBaten
leden.

Maar dat betekent dat de functie van penningmeester vanaf
4 juni a.s. vacant is. En eigenlijk is dat een klein drama, want
zonder penningmeester, geen tuinpark. Wie neemt die taak
op zich? Je wordt goed ingewerkt, de financiën zijn op orde,
dus een prachtige kans om je in te zetten voor ons mooie
park. Meld je aan voor meer informatie, ook als je op een
andere plek het bestuur wilt ondersteunen.
Hieronder de agenda. Zoals vermeld zullen de financiële
stukken begin mei iedereen worden toegestuurd.
Namens het voltallige bestuur; Nelleke Bosland, Diny

BegrotingTeekman,
2022
Tuinpark
Margot
van de Zilver en Wijkergouw
Cora Koene, hartelijke
groet, en tot de 4e juni!

begroting 2022

werkelijk 2020

Andrea van Pol, voorzitter Wijkergouw

Baten leden
Rentebaten
Overige verenigingsinkomsten
Baten commissies
Advertentie opbrengsten
Onderhoudsbijdrage stadsdeel

Agenda van de Algemene Leden Vergadering
Totaal
baten
Wijkergouw van 4 juni 2022 (14.00-16.00
uur)
Lasten

1
3
4

€ 10.000
€0
€ 24.937
€ 22.700
€ 310
€ 7.930

€ 12.001
€ 10
€ 26.147
€ 17.688
€ 310
€ 7.930

€ 65.877

€ 64.086

Financiële stukken
ALV

1. Opening en vaststellen van de agenda
Kosten leden
2
€ 10.000
€ 10.232
2. Mededelingen vanuit het Bestuur
Kosten commissies
5
€ 22.172
€ 19.861
3. Verslag 76ste ALV van 11 december 2021
Algemene verenigingskosten
6
€ 10.530
€ 1.394
Verenigingsblad en drukwerk
2.997
€ 2.764
4. Jaarrekening en Jaarverslag 2021
Door ziekte van zowel Nelleke€Bosland
Huisvesting
7
€ 8.250
€ 9.001
5. Stand van zaken bomenbeleid
(penningmeester),
als
binnen
de
kascommissie
is
Kantoorkosten
8
€ 1.785
€ 1.272
6. Voortgang gemeentelijk volkstuinenbeleid;
het niet gelukt 9de financiële stukken
Advieskosten
€ 750 wat betreft
€0
Bestuurskosten
10
€ 300
veiligheid, toegankelijkheid park, medegebruik
het resultaat over
2021 op tijd klaar
te hebben € 1.228
Algemene kosten
11
€ 875
€ 240
boerderij
voor publicatie in dit Wijkergouwtje.
Bankkosten
€ 300 De stukken € 245
€ 8.130
7. Voorstel opknappen interieur boerderijKosten onderhoudsbijdrage stadsdeel
worden u begin mei per mail toegestuurd,
ruim € 7.930
Bijzondere Baten en Lasten
12
€0
-€ 1.953
8. Voorstel criteria Uitrusthuisje ‘De Verpozing’ (tuin
op tijd ter voorbereiding op de ALV van 4 juni a.s.
Totaal lasten
€ 66.089
€ 52.214
70)
9. Rapportages Commissies
Resultaat boekjaar (winst +/verlies -)
€1
€ 11.872
10. Verkiezing Bestuursleden
Specificatie
- Nelleke Bosland: voorjaar 2022 - herkiesbaar
*) begroting 2022
- Margot van de Zilver: voorjaar 2022 - herkiesbaar
Kascommissie:
Tuinpark Wijkergouw
begroting 2022
werkelijk 2020
- Vacature Penningmeester
De Kascommissie zoekt nieuwe leden.
Baten leden (1)
*) Nelleke Bosland treedt af als Penningmeester;
zij
Hebt u interesse, geeft u dan op via
Berekend waterverbruik
€ 6.500
€ 8.000
stelt zich verkiesbaar als Algemeen Bestuurslid
tuinparkwijkergouw@gmail.com
Berekend vuilafvoer
€ 3.500
€ 4.000
11. Bondsvergadering 11 juni 2022
Totaal baten leden
€ 10.000
€ 12.001
12. Rondvraag
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Kosten leden (2)
Waterverbruik
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer
Totaal kosten leden

€ 6.500
€ 3.500
€ 10.000

€ 6.456
€ 3.776
€ 10.232

Overige verenigingsinkomsten (3)
Berekende bijdrage afdeling
Inschrijfgeld aspiranten
Berekend entreegeld

€ 21.809
€ 2.160
€ 980

€ 21.352
€ 2.560
€ 1.960

beg

Zondag 1 mei themabijeenkomst bomen en
Voorjaarsborrel! Komt allen!
Zoals in de vorige ALV besproken was het plan om samen
met de tuincommissie een themabijeenkomst te organiseren
over onze bomen. Er is veel onduidelijkheid in de regels
en veel bomen in onze tuinen en op het park groeien ons
letterlijk boven het hoofd.
Vragen als: wanneer is een boom beeldbepalend, of
monumentaal? Wanneer geeft hij teveel schaduw voor een
buurtuin of zonnepanelen? Wanneer zorgt hij voor gevaar?
Wat is de ecologische waarde? komen ter sprake zodat we
met elkaar duidelijke richtlijnen en regels kunnen maken.
Op de ALV van 4 juni a.s. kunnen we dan weer een stap
zetten in het beleid rond onze bomen. Het leek ons een
mooi idee om dat vooraf aan de voorjaarsborrel te doen,
zodat we daarna het glas kunnen heffen.
Dus:
• ZONDAG 1 MEI BOERDERIJ (TERRAS) WIJKERGOUW
• Van 15.00 tot 16.00 uur brainstormen over de bomen
• Vanaf 16.00 drank en hapjes, klinken op een mooi nieuw
seizoen
Hoop vele tuinders te mogen zien op die dag.
Andrea van Pol

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

Foto: Ellen Burgwal

Criteria door het bestuur opgesteld voor
uitrusthuisje ‘de Verpozing’
Tijdens de 76e ALV van 2021 hebben de tuinders ingestemd
met een pilot van het zogeheten uitrusthuisje De Verpozing.
Tuinder Renée Dekker gaf het bestuur in september een
uitgebreide presentatie over wat het uitrusthuisje moest
zijn. Een sociaal plan wat goed past in de visie van de
gemeente voor de toekomst van de tuinparken. Het bestuur
kocht huisje 70, om daarna aan de leden de pilot voor te
leggen.
De ALV stemde in, maar wilde - terecht - wel weten wat de
criteria zijn om dit idee te laten slagen en dan eventueel
een vervolg te geven. De visie is goed en sociaal: voor
mensen die een weekje op adem willen komen. Maar het
moet wel financieel onderbouwd zijn en voldoen aan de
verwachtingen van de ‘uitrusters’ zowel als van de tuinders.
Hierbij de criteria die het bestuur heeft opgesteld:
1. Bezetting: minimaal 12 weken (de tijdelijke bewoner
betaalt 170 euro voor 1 week). Daarmee zouden de
jaarlijkse lasten kunnen worden betaald, + onderhoud,
wasgoed, tuinkosten e.d.).
2. Andere tuinders mogen geen last hebben van de
tijdelijke bewoners.
3. Het team kan worden aangesproken bij problemen e.d.
4. Er wordt van iedere bewoner een evaluatie gemaakt.
Hoe is het ze bevallen? Zijn ze uitgerust? Wat vinden ze
van die plek?
5. Het team houdt het bestuur van Wijkergouw maandelijks
op de hoogte over het wel en wee van het uitrusthuisje.
We zijn heel benieuwd en wensen Renée en haar team van
‘De Verpozing’ veel succes en plezier!
Het bestuur.

Tuinpark Wijkergouw
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Boom om
Tekst en foto’s: Yvon Driehuis, tuin 118
Eunice op bezoek
Op 19 februari gaat om 10.00 uur in
de ochtend de telefoon. Het is de day
after. De dag na de storm. Die was
ongekend heftig. De wind beukte
tegen de ramen. Boom om, is de
mededeling. Op de foto is te zien dat
een van mijn drie kaarsrechte cipressen
omver is geblazen.

Hij hangt schuin naar voren, nog net
niet languit in het gras. Bij de wortels
zie ik een gapend gat. Het tuinhekje
is omhoog getild. Wat nu? Ik moet in
actie komen. Hoe pak ik dit aan? Wat
moet ik doen? Het stormt nog even
stevig door dus op de fiets springen
lijkt me niet verstandig.
Ik blader door het WijkerGouwtje
en lees over Roël van Bewust
Boomverzoring. Half februari is hij
op de tuin. Als ik hem bel is hij net
vertrokken. Hij heeft het te druk met
alle bomen die zijn omgevallen dus
ik kan geen beroep op hem doen.
Kapvergunning is niet nodig: kappen
maar is zijn advies. Ik ben een beetje
van de leg. Hoe kan het dat ik tijdens
de storm geen minuut aan mijn tuin
heb gedacht. Zorgen maken heeft
totaal geen zin maar helemaal nergens
aan denken is weer het andere uiterste.
Vreemd dat ik geen seconde aan mijn
potten met tulpenbollen heb gedacht,
of aan mijn grote plastic tafel die met
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geen mogelijkheid in mijn schuurtje
of huisje past en die toch al menig
storm heeft doorstaan. Deze keer
heeft hij minder geluk, een windvlaag
sloopt hem. De onderdelen liggen
verspreid door de tuin. Misschien komt
het omdat ik werd afgeleid door een
telefoontje van mijn kleinzoon.
Impressionisten
Hij is 7 jaar en heeft op school een
project gedaan over kunst. Ter
afsluiting is hij met zijn vader naar
het Rijksmuseum geweest. Op het
hoogtepunt van de storm geeft hij
me via face time een rondleiding
door zijn zelf ingerichte museum.
De stoelen staan verspreid door de
woonkamer en daarop zie ik al zijn
tekeningen staan. Bij iedere tekening
stelt hij me de vraag: oma wat vind
je het mooist aan dit kunstwerk?
Ik denk dat zijn juf die vraag vaak
heeft gesteld. Oma geeft antwoord.
Enthousiast krijg ik het volgende werk
te zien; en dan hebben we nu de
impressionisten, zegt hij vol trots. Ik
zie een tekening gemaakt van allemaal
streepjes. Daarna volgt een plankje
beschilderd met felle kleuren: Cobra.
Als laatste laat hij een affiche zien van
een zelfportret van Rembrandt. Dat
heeft hem geïnspireerd om zichzelf
na te tekenen. Lijkt het op mij oma?
Ja zeker; wat heb je dat fantastisch
gedaan. We hangen op en ik geniet
van het geluksmomentje wat mij
zojuist cadeau is gedaan. En dat terwijl
buiten de storm doorraast en in heel
het land ongelukken veroorzaakt. Als
ik woensdag naar de tuin fiets zie ik
dat in het Vliegenbos heel wat bomen
zijn omgevallen.
Dor hout?
Op Wijkergouw zijn ook heel veel
bomen plat gegaan. Bij mijn buren
is een boom door midden gespleten.
Niks dor hout zegt de buurman,
de boom liep al uit. Bij een andere
buurman zie ik een boom die naar
voren is gevallen maar nog overeind
blijft omdat hij leunt op een boom die
voor hem staat. Langs de singel is het
een waar slagveld. Wat een werk om
dat allemaal op te ruimen. Toch is het
niet alleen maar erg. Soms ruimt het
lekker op. Mijn achterbuurvrouw heeft

nu meer licht in haar tuin. De boom in
kwestie was precies de boom waar ze
stiekem vanaf wilde.
Actie, ik moet in actie komen. Gelukkig
biedt mijn zwager aan te gaan zagen.
Ik zorg voor de koffie en de broodjes.
Ik geef toe, de taakverdeling is nogal
rolbevestigend. Dinsdagavond krijg
ik een foto toegestuurd van een
gehalveerde cipres die wat sneu naast
zijn lange broertjes staat.

Klus geklaard
Hans heeft de klus al geklaard. Als ik
aankom op de tuin bekijk ik de ravage
die is aangericht. Schokkend. Mijn
tuin is compleet verzopen, kaplaarzen
zijn geen overbodige luxe. Ik heb ze
alleen niet. Ik wandel over het complex
en spreek een tuinder die met een
elektrische zaag aan het werk is. Hij
heeft al veel weggezaagd. Een boom
is over het pad bij de buren terecht
gekomen en heeft gelukkig geen
schade aangericht. Met het hekje
komt het wel weer goed. Huisjes staan
nog overeind. Bij een huisje is de
dakbedekking door de lucht gevlogen
en bij de buren terecht gekomen.
Heftig.
Ik ga van de grote hoeveelheid takken
in mijn tuin een mooie takkenwal
maken. Goed voor de beestjes. Heerlijk
in het zonnetje aan het werk, het lijkt
wel lente. Mijn tuin ziet er gek uit met
die halve boom, wat ga ik daarmee
doen. Voorlopig maar even wennen
aan het nieuwe beeld. Twee en een
halve boom, ach zo gek is dat nu ook
weer niet.

Info over de Septic tank
Van Bert van der Ven, tuin 58 en Gunter Schwandt, tuin 56

Als het mis gaat, als de WC niet meer afvoert,
gaan we denken “hoe zit het ook alweer?” Het
is geen leuk onderwerp, maar het zal je maar
gebeuren. Daarom schrijven we dit verhaal.
Toen Wijkergouw in 1963 werd ingericht kregen alle huisjes
een septic tank van beton. Dat is een soort grote fles met
vier kamers, een inloop vanuit de WC en een overloop
naar een stapelputje. Het effluent (= gezuiverd afvalwater
red.) slingert door vier kamers, waarbij het bezinksel
bacteriologisch wordt gereinigd.
Terwijl de septic tank bij alle huisjes in de directe afvoerlijn
van de WC ligt, bestaan er voor de stapelput veel varianten.
Ze liggen vaak op andere plekken, zijn klein of groot. Ze
moeten eveneens een inloop en een uitloop hebben, al
was het de bedoeling dat het voor-gereinigde water vanuit
de stapelput in de bodem zou zijgen. Maar die put is vaak
dichtgeslibd en werkt niet meer, zestig jaar na aanleg.
Bovendien is de opnamecapaciteit afhankelijk van de
grondsoort. Meestal is er wel een overloop (een Pvc-pijp) die
op de sloot uitkomt, en wel boven het waterpeil. Helaas is
die pijp vaak verstopt.
In dit systeem zijn tal van plekken waar het kan misgaan.
Voor ieders informatie schilderen we het probleem op
onze tuin 58. Niets werkte meer. Bij het uitgraven van de
betonnen septic tank en het openen van de deksel bleek
dat boomwortels zo ongeveer alle in- en uitlaten hadden
dichtgegroeid. Ook de Pvc-pijp met een diameter van 15 cm
was geheel geblokkeerd met wortels die een verstopping
teweeg brachten, die in jaren was opgebouwd.

De (achteraf onnodige) inzet van een ontstoppingsdienst
die jaren eerder het probleem had moeten oplossen leverde
niets op, behalve een gepeperde rekening. Een les geleerd.
Om de Pvc-pijp te ontdoen van al het moois dat de mens
produceert moest deze doorgezaagd worden, waarna een
nieuw stukje pijp gekoppeld kon worden en de afvoer weer
loopt als een zonnetje, de komende 60 jaar. Voor het geval
we toch nog bij de septic tank moeten komen hebben we
die niet weer volledig afgedekt met zware grindtegels.
Ook is het zinvol nog eens te kijken naar de dichtstbijzijnde
bomen en de reikwijdte van hun wortels.

Dieren op Wijkergouw
‘Oh, kijk, daar staat een geit’, roept mijn buurvrouw. En ze
snelt naar het tuinpad.
Ik kijk. Ik zie een reiger en zeg: ‘Ik zie een reiger’.
‘Nee, daar’, wijst mijn buurvrouw.
En ze wijst naar de reiger.
Sindsdien vliegen er regelmatig geiten over onze tuin.
Verleden jaar, (of is het alweer twee zomers geleden?) zat ik
heerlijk met een boek in het zonnetje toen plots de grond
begon te trillen, begeleid door gedreun en gesnuif. Ik keek
om en zag een ruiter hoog te paard over mijn paadje rijden.
Kennelijk was de ruiter ook verbaasd want even later reden
ze al dreunend weer terug, mij in verbijstering achterlatend.

En, járen geleden: die koeien,
(of waren het stieren) in diverse
tuinen op het derde complex. Ik
weet nog dat we ons achter huisjes
schuil hielden, doodsbang. Hebben
we nou de politie ingeschakeld om
ze te verjagen, of gaat mijn fantasie
nu echt met me op de loop. We
waren met meerdere vrouwen,
wie kent dit verhaal nog? Of zag
u een ander bijzonder beest op
Wijkergouw? Stuur uw verhaal aan
Wijkergouwtje@gmail.com.
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Laat het nest van een merel met rust. Deze keert na verstoring niet naar het nest terug.

Meer over de merel
Overgenomen van Vogelbescherming en Nature Today
Foto: Pixabay

Echt iedereen kent de merel, één van meest
algemene broedvogels van ons land. Iedere tuin
met een gazon en een paar struiken of bomen is
al eens door merels bezocht. Alledaagse vogels
dus, maar met onverwachte kanten. Maar er is
ook wat aan de hand met de merel.
Om onduidelijke redenen lopen de aantallen terug, met
name in de stad en in de bossen op zandgronden. Dat zou
kunnen komen doordat daar te weinig voedsel voor ze is.
Maar eigenlijk weten we helemaal niet goed wat merels
door het jaar heen eten. Daarom is 2022 het Jaar van de
Merel. Tijdens het Jaar van de Merel doen we onderzoek
naar het menu van de merel.

Jaarvandemerel.nl
Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel, vooral
in het stedelijk gebied, al langer achteruitgaat. Het
broedsucces van de soort vertoont een zelfde trend. Daarom
is 2022 door Vogelbescherming Nederland en Sovon
Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot Jaar van de
Merel. We gaan onderzoeken wat er aan de hand is met
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de merel, zowel wat de productie van jongen betreft, als
met hun leefgebied en voedsel. En natuurlijk houden we
het Usutuvirus in de gaten. Door een ziekte, het Usutuvirus,
werden er sinds 2016 minder merels waargenomen. Hoeveel
merels aan dit dodelijke virus zijn bezweken is moeilijk
te zeggen, maar dat het gevolgen heeft gehad voor de
merelstand is wel zeker. Het virus lijkt momenteel op zijn
retour te zijn. In 2021 is er zelfs geen enkel geval bekend
geworden. De kans dat u merels tegenkomt neemt dus wel
weer toe.

U kunt meedoen!
En wel met de onderzoeksvraag of een vermindering van de
hoeveelheid groen in de stad (en dus voedsel) misschien een
rol speelt bij de overleving van de merels.
Met een merel- en bessentelling proberen we daar meer
over te weten te komen. U telt de merels in tuin, op balkon,
of in het plantsoen waar u op uitkijkt.
En u vinkt aan waar ze van aten. Zaten ze in de sierappel?
Wroetten ze in het gazon? Of lieten ze de lijsterbes deze
week links liggen? De resultaten van de telling geven
waardevolle informatie over welke voedselbronnen door het
jaar heen belangrijk zijn voor de merel.
Op jaarvandemerel.nl vindt u meer informatie, ook over
hoe u zelf mee kunt doen. En op https://www.naturetoday.
com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28980 leest u het
laatste nieuws over het merelonderzoek.
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Ravage
Tekst en foto: Yvon Driehuis, tuin 118
De tuin gaat zijn eigen gang
Jeetje dit gaat wel erg ver. Een of twee oké, maar tien
molshopen vind ik een beetje overdreven. Zou het steeds
dezelfde zijn die maar niet kan beslissen? Zal ik hier mijn
kop boven het maaiveld uitsteken of toch maar liever 10
centimeter verderop? Of is het een hele groep die heeft
besloten op onderzoek uit te gaan? Maar waarom hebben
ze mijn tuin uit gekozen en die van de buren met rust
gelaten? Allemaal vragen waar ik geen antwoord op krijg.
Ik kijk vol verbazing naar de ravage die in mijn tuin is
aangericht. Ik ben een vredelievend mens, zelden te
betrappen op een woedeaanval maar nu zou ik wel eens
flink los willen gaan. Zinloos natuurlijk. We denken dat we
de tuin naar onze hand kunnen zetten. Hem zo kunnen
inrichten dat we precies weten wat er bloeit en groeit.
Niets is minder waar. De tuin gaat volkomen zijn eigen
gang, onze invloed is maar zeer beperkt. Renate Dorrestein
heeft daar een mooie tekst over geschreven die ik u niet wil
onthouden. Ze schetst een heftig beeld van de narigheid
die ze elke dag in haar tuin ziet gebeuren. Het is niet de
bedoeling dat u na het lezen van deze tekst de moed laat
zakken, maar strijdvaardig aan de slag gaat. Vol optimisme,
of tegen beter weten in.
Citaat uit het boek Dagelijks Werk (pag. 49) dat in 2018
verscheen bij uitgeverij Podium.
“Wat zijn we toch aandoenlijk naïef in dit streven. Want
als er een voorbeeld is van het niets en niemand ontziende,
onverschillige kwaad, dan is het nu juist ons toevluchtsoord.
De natuur is immers een voortdurende kwestie van erop of
eronder, zonder aanziens des persoons. De natuur is een
groot lopend buffet, zoals ik dagelijks gadesla in mijn eigen
tuin, in een duindorp in Kennemerland. Alles en iedereen is
er continu bezig met elkaar op te vreten c.q. uit te moorden.
Voordat ze kunnen uitlopen zijn de meeste bloembollen
elk jaar alweer door de veldmuizen opgegeten, waarna
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die op hun beurt, nauwelijks door mij betreurd, ten prooi
vallen aan hongerige uilen. De kikkers in de vijver happen
naar de muggen die boven het water dansen en worden
vervolgens zelf weg gehapt door een passerende reiger. De
hosta´s verdwijnen in de magen van de slakken, de slakken
in die van vogels en de vogels in mijn kat. Ondertussen is de
haagwinde bezig een sering te wurgen, houdt de klimop
een oude eik in een dodelijke omhelzing, beginnen de
algen in de vijver aan een algeheel verstikkingsoffensief
en nuttigt de luizenfamilie de knoppen van anderhalf
perk rozen. In het voorjaar roven snoezige eekhoorns de
eieren uit de vogelnesten. Schimmels trekken ondergronds
hun dodelijk spoor naar de wortels van weerloze heesters.
Meeldauw, roest en roetdauw maken slachtoffers onder alle
borderplanten. Aaltjes doorboren teer jong groen. Mollen
brengen het gazon de doodsklap toe, voor zover het altoos
oprukkende en doorstampende mos daarvan tenminste
een spriet overeind heeft laten staan. Sluipmoordenaars
zoals heermoes en zevenblad ligger allerwegen in een
hinderlaag. Geen argeloze regenwurm kan zich vertonen
of een roodborstje maakt hem soldaat. Taxus, monnikskap,
klaproos, vingerhoedskruid, wolfskers en herfststijlloos
dragen met hun giftige bladeren, sappen, bessen of zaden
bij aan de lugubere werken der natuur. Zelfs het contact
met de onschuldig ogende lelietjes-der-dalen moet men
om deze reden mijden als de pest. De kat werkt voor de
verandering maar eens een paar salamanders weg en ik knip
bij het kortwieken van een varen een dikke pad in tweeën,
overigens eerder een bedrijfsongeval dan een kwestie van
voedselketen.” Einde citaat.
Oogkleppen
Kortom zo kun je ook naar je tuin kijken. De plek waar je
denkt tot rust te komen is bij nader inzien een regelrecht
oorlogsgebied. Je kunt je ook afsluiten voor al dat leed.
Net doen of je het niet ziet en met oogkleppen op onkruid
wieden

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. Buiten het seizoen
worden de apparaten verwijderd.
Huisartsenpraktijk Schellingwoude
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: Cora Koene
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Vacant

Gasverkoop: Vacant, uitsluitend met pin betalen
Kascommissie: Clary van Amelrooy, Jeroen Altelaar,
Judith Olbers, Aleid van Papenrecht
Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen Burgwal, Cobie
van Gent en Thea Adriaansen. Coördinatie Natuurlijk
Tuinieren: Marga van Aalst

Technische commissie: André Tuin
ARBO: Carien Ruijter, Thom Perquin

Waterleidingcommissie: Ben Suurendonk, Theo van
Kersbergen, Charl Noordermeer

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

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

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

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, Sabrina Kamstra, Lisa Diephuis en
Margje Muusse

Redactiecommissie: Thea Adriaansen, Joke van Pel
(redactie), Robert Oomen (vormgeving), Cindy en Michel
Wever (webredactie)
EHBO: Marco Monsuur, tuinnr. 191

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

Winkel: André Tuin, Ria Akkermans en Alie de Boer

Tuinpark Wijkergouw

27

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

‘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.

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

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.

‘t Bos
Het bos is tijdelijk gesloten en zal voorlopig alleen
tijdens werkbeurten geopend zijn. In het bos staan
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.
Functie compostmeester vacant, beloning: koffie en veel
blije gezichten.
‘t Vuilnishok
De vuilcontainerplaats is tijdens de werkbeurten
geopend op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op
woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Papier en lege
flessen graag gescheiden inleveren in de containers op
het Waterlandplein.
Acculaadpunt
Elke zaterdag van 2 april t/m 27 augustus, tussen 10.00
– 10.30 uur in het accuhok achter de Boerderij of vraag
naar Gerard in ‘t Winkeltje.

’t Terreintje
Tijdens de werkbeurten (tot half oktober) geopend op
zaterdag van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.
Kar huren (b.v. voor het afvoeren van hakselhout of
het brengen van beschoeiingshout): 5 euro. Voor dit
bedrag wordt de kar afgeleverd en weer opgehaald. De
kar dient door de tuinder zelf geleegd te worden in het
bos. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de gratis
(platte) karren.
Aarde (van externe leverancier): 30 euro per kar.
2,75 euro per kruiwagen
Zand: 27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Beschoeiing: Reserveren en ophalen van hout en vlot
voor vernieuwen beschoeiing.
Gas: In het seizoen zijn op ‘t Terreintje gasflessen
te koop. Prijs per fles 35,50 euro, af te rekenen op ‘t
Terreintje. Uitsluitend met pin te betalen.
Er kan geen oud ijzer meer worden ingeleverd.
Alle prijzen onder voorbehoud.

