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Website: www.vtvalphen.nl 
Email: info@vtvalphen.nl  
 
 
Disclaimer 
 
De redactie van VTV Alphen juicht ingezonden stukken van harte toe. We zien dan ook met plezier uw artikelen tegemoet. 
Let op:  
Uw ingezonden artikelen moeten wel te maken hebben met het tuinieren of het verenigingsleven van onze vereniging. 
Artikelen die aanstootgevend of niet relevant worden bevonden, zullen dan ook niet geplaatst worden. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren en/of in te korten zonder de auteurs daarvan op de 
hoogte te stellen. 
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Contact VTV Alphen 
Adres tuin: 
Ridderbuurt 20 
2402 NJ Alphen a/d Rijn 
E-mail: info@vtvalphen.nl  

 

Bestuur Volkstuinvereniging Alphen 

 
 
Voorzitter: Eben Thesing, 
Mobiel: 06-28793878 
E-mail: thesingeben@gmail.com  
 
Secreataris:  
Vacant 
E-mail: secretaris@kpnmail.nl 
 
Penningmeester: Ad Janmaat, 
Essenburg 33 
2402 KR Alphen a/d Rijn 
Tel. 0172-444815 
E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl 
 
Vice-voorzitter: Gert de Geest, 
Tel. 0172-430460 
E-mail:  gertdegeest@kpnmail.nl  
 
Complex Onderhoud en Tuinuitgifte: 
Willem Nulkes, 
Mobiel: 06-30525300 
E-mail: tuinuitgifte@vtvalphen.nl 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2e Secretaris en Aardappelteeltcontrole: 
Vacant 
 
Bouwvergunningen:  Esat Ulusoy, 
Mobiel: 06-33042865 
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl 
 
Lid en Complex onderhoud: 
Harrie van der Wal 
Mobiel: 06-15276605 
Email: harrievanderwal@outlook.com  
 
Lid en ICT-ondersteuner: 
Dennis Kiewiet 
Mobiel: 06-21255612 
Email: dennis.kiewiet42@gmail.com  
 
Ledenadministratie: 
info@vtvalphen.nl 
 
Tuinbulletin:  
Gert de Geest 
Email: redactie@vtvalphen.nl  
 
 
 
 
 
 
 Correspondentie adres: Volkstuinvereniging “Alphen“, Essenburg 33, 2402 KR  Alphen aan den Rijn.  Telefoon 0172-444815 

Opgericht en ingeschreven op 18 juli 1984, in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland 
Onder nummer V 40447025. IBAN nummer: NL98RABO0391684000  of  NL93INGB0007333680 
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Van de voorzitter 
 
Beste tuinvrienden. 
Het nieuwe jaar staat weer op het punt van beginnen en dit 
brengt weer nieuwe kansen met zich mee. Het afgelopen jaar is 
de vereniging weer druk bezig geweest om tuinieren voor 
iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Helaas gaat dit niet altijd even makkelijk. Zoals 
algemeen bekend wordt er elk jaar een voorjaar en een najaar controle uitgevoerd en is het 
bestuur een te groot gedeelte van haartijd bezig. 
Soms moet er een aantal tuinders aangespoord worden om hun tuin toonbaar te krijgen. Eenieder 
moet beseffen dat zijn of haar tuin goed dient te worden bijgehouden, en dat de tuin geen 
stortplaats van spullen moet worden. Dit geldt ook voor de parkeerplaatsen. Het komt nog wel 
eens voor dat hier ook divers afval wordt gedeponeerd. Dit betekent dat er een aanhanger nodig is 
om al de aanwezige rommel af te voeren naar de Schans (Afvalstation van Gemeente Alphen aan 
den Rijn). 
Als elke tuinder zijn eigen rommel wegbrengt wordt het voor iedereen nog plezieriger om zijn of 
haar hobby uit te oefenen en kan het bestuur zich op de vele andere taken richten. 
Het nieuwe jaar biedt ook weer volop kansen en mogelijk voor iedere tuinder. Tuinieren is 
dynamisch, elk jaar zijn er onvoorziene omstandigheden waardoor je oogst totaal mislukt of juist 
geweldig is. Elk jaar is anders en elk jaar kent uitdagingen: te droog, te koud of te veel slakken. 
2020 begint donker en nat, maar wees niet bang om een volkstuin te onderhouden. 
Het beginnen ervan is niet zo moeilijk het volharden en tot een goed einde brengen vaak wel. 
Maar wees niet bang om een volkstuin te beginnen, er komt zeker ook en misschien ook wel een 
beetje geluk bij kijken. 
 
Veel moestuinplezier in 2020. 
 
Uw voorzitter,  
E. Thesing 
 

Mededelingen van het Bestuur 
 
Vergadering bestuur en eilandvertegenwoordigers 
Op zaterdag 19 oktober 2019 was er een vergadering van het bestuur en de terreincommissie , 
waaronder ook de eilandvertegenwoordigers aanwezig waren. Zie hiervoor het verslag elders in 
dit bulletin. 
Helaas hebben nog steeds niet alle eilanden een vertegenwoordiger. Het bestuur hecht grote 
waarde aan het overleg met de huurders op ons complex. Dus mocht uw eiland nog geen 
vertegenwoordiger hebben? Meld u aan! De huidige samenstelling van de 
eilandvertegenwoordigers vindt u ook elders in dit bulletin.  
 
Voorjaarscontrole op het complex  
Al is het nu nog erg vroeg om hierover te beginnen, maar ook dit jaar zullen we begin mei (week 
18)/19 de jaarlijkse voorjaarscontrole op ons complex uitvoeren. We willen als bestuur middels 
deze controles proberen ons complex er jaarlijks beter uit te laten zien. We hopen dat 
u als tuinder ook geniet van een schoon complex. Een goede start met het opruimen 
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van alle rommel op de tuin, het spitten van uw tuin en het opknappen van de schuur of kas, geeft 
het complex in het voorjaar een goede en verzorgde uitstraling. Spreek vooral uw buurman/-
vrouw aan als hij of zij rommel op de tuin heeft of achterstallig onderhoud.  Daarnaast kunt u dit 
ook aan een bestuurslid doorgeven! Alleen door samenwerking en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid kunnen we het complex een verzorgd uiterlijk geven. Als bestuur rekenen 
we ook hier op onze leden. 
 
Stookperiode kachels 
Het einde van de winterperiode is alweer in zicht. Wij willen u allen eraan herinneren dat met het 
komen van de lente op 21 maart, de stookperiode ten einde loopt. Wij willen u erop wijzen dat, 
conform het Huishoudelijk reglement, kachels alleen gestookt mogen worden in de periode van 15 
oktober t/m 21 maart.  Wij rekenen ook nu weer op uw medewerking. 
In de afgelopen winter hebben we als bestuur regelmatig klachten van buurtbewoners (uit de 
Ridderbuurt) ontvangen omtrent de vervuilende rook van de kachels op ons complex. 
Veelal komt dit doordat er nat hout wordt gestookt of verontreinigd hout, zoals pallets, afvalhout 
en meubelhout. Om de buurtbewoners en uw buren op de tuin tegemoet 
te komen en geen overlast te bezorgen, willen we u het artikel van het 
RIVM niet onthouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoudsschema 2020 
Elders in dit blad vindt u het onderhoudsschema voor het jaar 2020.  We hebben ook 
dit jaar geen vrije zomervakantieperiode ingeroosterd. Vooral in de zomerperiode 
groeit het onkruid snel en is er veel werk op het complex te doen. Het bestuur heeft 
wel geconstateerd dat er jaarlijks nog te veel tuinders niet op de geplande datum 
aanwezig zijn om te helpen bij de werkzaamheden. We herinneren u eraan dat bij 
ongeoorloofd verzuim van deze werkochtend een boete wordt opgelegd. U kunt dit nalezen in het 
Huishoudelijke reglement bij artikel 24 en deze boete kan oplopen tot € 100,-   
Mocht u onverhoopt ziek of niet aanwezig kunnen zijn? Meldt dit tijdig vooraf en maak een 
nieuwe afspraak! Dit kan ook via de eilandvertegenwoordiger. De werkochtenden starten altijd om 
08.45 uur bij de Houten schuur. Hier is dan koffie en/of thee aanwezig. Er wordt gewerkt tot 11.45 
uur en er is geen koffiepauze tussendoor! Het onderhoudsschema zal ook op het publicatiebord bij 
de Houten schuur opgehangen worden. We rekenen ook dit jaar weer op uw komst. Noteer de 
juiste data alvast in uw agenda. 
 

RIVM komt met ‘open haard’-alarm tegen gezondheidsklachten 
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat vanaf het najaar 2019 het stoken van hout bij 
ongunstige weersomstandigheden dan wel een slechte luchtkwaliteit afraden, meldt de rijksdienst op de 
eigen website. Het alarm gaat aan als er bijvoorbeeld weinig wind staat, of wanneer er smog hangt. Via een 
stookalert roept het RIVM mensen bij dergelijke situaties op om dan geen hout te stoken. Zo kunnen 
eigenaren van open haarden en andere houtkachels gezondheidsklachten bij hun buren en anderen in de 
omgeving voorkomen. 
Het stoken van hout in een vuurkorf, kachel of open haard wordt als gezellig gezien maar heeft een 
keerzijde. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s) 
benzeen en koolmonoxide die de in te ademen buitenlucht onveilig voor de gezondheid maken. De rook is 
voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, 
ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.  
 
Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-stookalert-bij-ongunstig-weer-en-slechte-luchtkwaliteit 
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Met ingang van het tuinseizoen 2020 worden alle tuinders tweemaal per jaar 
opgeroepen voor een onderhoudsbeurt op ons complex. Neem hiervan goed 
notitie! Het schema voor deze 2e werkochtend staat eveneens in dit blad vermeld. 
Tijdens deze 2e werkochtend kan dan aan de verbetering of verbreding van het 
tuinpad, de bermen van het eiland of de slootkant van het eiland worden gewerkt. In 
overleg met de eilandvertegenwoordigers is afgesproken dat zij tijdens deze 2e werkochtend de 
leiding hebben en niet aanwezigen rapporteren bij het bestuur. 
We rekenen ook nu op ieders medewerking. 
 
Complexonderhoud gedurende de wintermaanden 
Tijdens de afgelopen maanden zijn enkele bestuursleden en vrijwilligers al aan de 
slag gegaan met het onderhoud van ons complex. Er is alweer op verschillende 
plekken gesnoeid in de bosschages rondom ons complex. Ook dit jaar wordt er 
weer een versnipperdag gehouden.  
Op zaterdag 7 maart 2020 om 09.00 uur starten we met het versnipperen van het snoeiafval. De 
werkzaamheden duren tot ongeveer 16.00 uur. Op deze dag kunnen we weer veel hulp 
van vrijwilligers gebruiken. De belangrijkste taken zijn het aanvoeren van snoeihout 
naar de versnipperaar. Denk aan het meenemen van gehoorbescherming!  
We hopen dan alle snoeiafval van de betonnen platen op de verschillende eilanden te kunnen 
verwerken. De reserve-dag is dit jaar nog niet specifiek gepland. We rekenen op goed weer op 7 
maart.  
We roepen u allen op zich als vrijwilliger hiervoor aan te melden. U kunt eventueel ook een halve 
dag komen meewerken. Is er onvoldoende hulp, dan zal een deel van de werkzaamheden moeten 
worden uitbesteed, wat veel extra kosten voor de vereniging tot gevolg heeft. Voor alle helpers is 
er die dag koffie/ thee en een eenvoudige lunch beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden via email: info@vtvalphen.nl of per telefoon bij:  
Gert de Geest (0172 430 460) Het is de afgelopen jaren altijd een gezellige dag geweest, waarin 
heel veel werk voor de vereniging werd gedaan. Dus: Geeft u op! 
 
Aardappelteelt in 2020  
Wilt u dit jaar weer aardappelen telen? Vergeet dan niet het verplichte aardappelcontract 
in te vullen en in te leveren via de speciale brievenbus bij de Houten schuur of per email 
via info@vtvalphen.nl . 
We weten allemaal dat aardappelen telen risico’s met zich meebrengt. De ziekte Phytoftora kan 
de oogst lelijk verwoesten. Deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en afsterving 
van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving van bladeren 
en stengels zorgen. Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. 
Om die reden moeten aardappelen gedurende drie jaar achtereen op verschillende delen van uw 
tuin worden verbouwd. Via de registratie hiervan proberen we de ziekte te beperken en mislukte 
oogsten te voorkomen. Houdt u strikt aan de gestelde regels en vul het aardappelcontract correct 
in. Denk er ook aan een duidelijke tekening van uw tuin te maken op de plattegrond. De 
aardappellocatie, tuinhuis, kas, paden en sloot moeten duidelijk zijn aangegeven.  
Inleveren voor of op 16 maart 2020 in de speciale brievenbus, per email naar 
info@vtvalphen.nl of tijdens de jaarvergadering. 
LET OP: Met ingang van het jaar 2020 zal Öz Avci niet meer de beoordelingen over 
de aardappelcontracten doen. Dus ook geen contracten bij haar inleveren! 
Deze taak wordt door andere bestuursleden overgenomen. 
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Te laat ingeleverde formulieren worden niet meer in behandeling genomen en u krijgt een verbod 
om aardappelen te verbouwen in 2020. Aardappels brengen ziektes met zich mee vandaar deze 
strenge maatregelen die ook ons opgelegd worden door de overheid 
Een contract is te downloaden via: http://www.vtvalphen.nl/contracten/aardappelteelt/  
 
Ziekenboeg:  
Als bestuur willen we in deze rubriek alle leden op de hoogte 
brengen van mogelijke ziektegevallen binnen onze vereniging. Mocht u weten van een 
medetuinder dat hij of zij ernstig ziek is? Meldt dit dan bij het bestuur. Wij willen graag op de 
hoogte blijven van de gezondheidstoestand van onze leden. Natuurlijk willen wij ook graag op de 
hoogte gesteld worden bij het overlijden van een van onze leden. Mocht u langdurig ziek zijn of 
een operatie ondergaan en hierdoor gedurende langere tijd niet op de tuin kunnen komen? Laat 
het ons weten, zorg zelf voor passende maatregelen. Hulp bij het schoonhouden van de tuin of 
een familielid of vriend vragen uw tuin gedurende de afwezigheid te onderhouden. Het is uw 
verantwoordelijkheid de tuin te onderhouden. 
 
Plastic om de tuin af te dekken 
Mocht u als lid om welke reden dan ook een deel van uw tuin willen afdekken? 
Er is bij het bestuur hiervoor plastic te koop. 
De prijs is €5,- per 10 m2 (10 meter breed op de rol). 
 
Wegbrengen van tuinafval en vuil bij het Afvalbrengstation De Limes. 
Met ingang van 1 januari 2020 is het Afvalbrengstation op maandag gesloten en worden er voor 
een aantal afvalsoorten kosten berekend. Kijk voor de juiste informatie op: 
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Afval/Afvalbrengstation_Ecopark_De_Li
mes 
De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag van 08.00 uur t/m 16.00 uur. 
 
Ledennieuws  
We hebben de volgende nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Lisettte Versluijs op tuin A11 
Mimoun Dadok op tuin N01 
Sofoklis Papageogioy op tuin D03	 
Recep Simsec op tuin J02 
 
Wij hebben de volgende opzeggingen ontvangen: 
M. Duangkhao op tuin B07   N. An op tuin C11B 
M. Haouli op tuin F05    A. Bozena op tuin A11 
H. Pijper op tuin P09    A. El Nahadi op tuin E17 
K. Hisso op tuin D03 
 
 
Er zijn momenteel nog twaalf (12) tuinen vrij voor de verhuur. 
Bij vragen hierover kan men bij Willem Nulkes of Harrie van de Wal terecht. 
(tuinuitgifte@vtvalphen.nl)  
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Vergadering zusterverenigingen 
In november 2019 is de vergadering met de zusterverenigingen helaas niet doorgegaan. Dit om 
reden dat de verenigingen in Hazerswoude, Boskoop, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn in 
overleg zijn met de Gemeente Alphen aan den Rijn over een vernieuwd huurcontract voor hun 
complex. Dit proces verloopt, evenals bij onze vereniging vorig jaar niet geheel soepel. 
We hebben het voornemen om  op 24 maart 2020  deze vergadering te plannen. 
 
Bestuursleden gezocht 
Deze oproep heeft al meerdere malen in het tuinbulletin gestaan. Gelukkig hebben we de 
afgelopen twee jaar ook enkele nieuwe bestuursleden kunnen benoemen binnen 
ons bestuur. Toch blijft de nood hoog. Öz Avci heeft met ingang van 1 januari 
2010 haar taak als bestuurslid beëindigd om gezondheidsredenen 
Langs deze weg willen wij Öz hartelijk bedanken voor haar inzet gedurende een aantal jaren voor 
onze vereniging. Voor het bestuur heeft ze vele administratieve werkzaamheden verricht en 
daarnaast gedurende een aantal jaren het toiletrooster verzorgd. 
Öz bedankt en we zien je graag terug op de tuin.  
Inmiddels heeft iemand zich gemeld om de penningmeester te komen ondersteunen (zie agenda 
jaarvergadering).  
Toch hierbij nogmaals de oproep: Wilt u het bestuur ondersteunen? Laat het ons weten, we zijn er 
blij mee. 
 
Vergaderstukken 
Op de volgende bladzijden kunt u alle benodigde stukken voor onze jaarvergadering vinden. 
Bewaar dit nummer goed en neem het mee naar de jaarvergadering op 16 maart 2020.  
Let op: de jaarvergadering wordt dit jaar weer gehouden in Zalencentrum “De Bron”.  
De notulen van de jaarvergadering van 21maart 2019 zijn te lezen in het Zomerbulletin van 2019. 
 
Te koop aangeboden Blauwe vaten 
Via onze zustervereniging VTV Spoorzicht kregen wij het aanbod voor onze leden 
om gebruik te maken van hun verkoop van regentonnen. 
De blauwe vaten zijn van kunststof en zijn langs de bovenzijde glad afgezaagd. Ze 
hebben een inhoud van 200 liter en zijn goed te gebruiken als regenton. 
Zeker in droge perioden is het hebben van een voorraad van 200 liter water geen 
overbodige luxe. Heeft u belangstelling? 
De prijs is € 10,- en zijn na bestelling op ons terrein, bij ons clubgebouw, af te 
halen. Hoe te bestellen? 
Stuur een email met uw naam en hoeveel vaten u wilt kopen. Wij bestellen ze bij VTV Spoorzicht 
en u hoort van ons wanneer de regenton is af te halen. Contante betaling bij ophalen. 
Bestellen via: info@vtvalphen.nl  
 
Barbecueën op de tuin 
We hebben geconstateerd dat er alweer enthousiaste leden op hun 
tuin aan de slag zijn gegaan met de BBQ. Wij willen u erop wijzen 
dat het alleen is toegestaan om houtskool of briketten te gebruiken 
om de BBQ te stoken. Dus geen hout of ander afval verbranden om 
kooltjes te maken. Denkt u ook aan de rookoverlast voor uw buren?  
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Algemene ledenvergadering 16 maart 2020 
 

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. 
Deze vergadering zal worden gehouden op: 
Datum: maandag 16 maart 2020 
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie: Zalencentrum “De Bron”,     
  Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn  
 
Technisch voorzitter: Gert de Geest 
Notulist:   Esther Thesing 

Agenda 
 

1. Opening  
2. Mededelingen en vaststelling agenda 
3. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2019 

Zie Zomereditie van het Tuinbulletin 2019. 
4. Bestuurlijk jaarverslag 2019 
5. a. Financieel verslag penningmeester 

b. Verslag kascontrole commissie  
6. a. Vaststelling begroting 2021 

b. Contributie, tuin- en boxhuur 2021 
c. Goedkeuring uitgaven  

7. Benoeming leden kascontrolecommissie 
8. Terreincommissie/complexbeheer 

 - Info “Clubgebouw in houten schuur” / Toiletgebruik / Snoeien / Onderhoud complex 
-  Adreswijziging en opzegging tuin doorgeven via formulier of email (info@vtvalphen.nl)  

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
10. Bestuursverkiezing* 
11.  Rondvraag 
12.  Sluiting    

  * 
• Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement kunnen door de leden kandidaten voor 

het bestuur worden voorgedragen.  
• Kandidaatstelling dient schriftelijk, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, bij het secretariaat 

van de vereniging tot een week voor de betreffende vergadering worden ingediend. 
Secretariaat:  p/a Ad Janmaat, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn.  

• Aftredend en herkiesbaar:   Esat Ulusoy 
Aftredend en niet herkiesbaar:  Öz Avci 
Voordracht nieuw bestuurslid:  M. Ghaoui (Moni) tuin I01 
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Bestuurlijk Jaarverslag over het jaar 2019 
 
Ook het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Hoogtepunt was wel 
het ondertekenen van het nieuwe huurcontract voor 10 jaar met de 
gemeente op 21 februari 2019. Het contract had op 1 januari 2019 
getekend moeten zijn, maar we hebben op het laatste moment nog 
uitstel gekregen. 
Op 14 januari 2019 hebben wij, samen met VTV Ridderspoor, nog een gesprek gehad met 
wethouder van As. De wethouder heeft toen een paar belangrijke toezeggingen gedaan. Zo werd 
de bepaling uit het contract gehaald dat na 5 jaar de Gemeente de huur mag gaan berekenen over 
het bruto huuroppervlak en de gemeente neemt ook de kosten van vervanging van tuinpaden 
voor zijn rekening.  Verder is de toezegging dat de asbestdaken van de twee schuren door en op 
kosten van de gemeente wordt vervangen als bijlage bij het huurcontract gevoegd.  
De huurverhoging naar € 0,43 per m2, welke in vijf etappes wordt doorgevoerd, konden wij niet 
tegenhouden. Al met al hebben de voorzitter, vicevoorzitter en ondergetekende heel veel tijd 
hieraan besteed en is er in 2018 en ook begin 2019 veel extra overleg geweest. Voor mij was het 
vooral veel werk omdat ik steeds verslagen maakte van de besprekingen met de gemeente; ook 
overleg met een juridisch adviseur en een makelaarskantoor heeft wat tijd gekost. 
 
Afgelopen jaar is ondanks de hittegolven toch wel een goed tuinjaar geworden. De eerste 
maanden vielen nog niet mee (te nat en wat koud), maar uiteindelijk is alles wel goed opgekomen; 
in de zomer moest er wel regelmatig water gegeven worden. Sommigen zeggen dat een tuinjaar 
120 dagen duurt; je kan eigenlijk wel het hele jaar druk zijn met je tuin. In januari kun je al de 
eerste groenten voorzaaien en in de kas of op de vensterbank zetten. In de laatste drie maanden 
kun je vaak nog veel groente oogsten, vooral als de vorst ook nog uitblijft. 
 
De moestuin is ook voor mensen die een fulltimebaan hebben een goede manier van ontspanning. 
Het is toch heerlijk om in de zomer tot 's avonds laat nog in de tuin bezig te zijn en te genieten van 
de ondergaande zon. Gelukkig hebben we afgelopen jaar ook jongere leden kunnen verwelkomen. 
Op de zaterdag wordt dan door het hele gezin gewerkt; ook de kinderen helpen dan mee en 
kunnen zo nog veel leren over hoe alles groeit en bloeit. Helaas gebeurt het ook nog wel eens dat 
mensen heel enthousiast beginnen en uiteindelijk later in het jaar, of zelfs al na een paar 
maanden, hun lidmaatschap weer opzeggen omdat het toch meer werk is dan dat ze dachten of 
om andere redenen. Het is belangrijk dat we met elkaar proberen om nieuwe leden te helpen en 
ook tips te geven over het goed bijhouden van een tuin. Ook als we medelanders op ons eiland 
hebben, die nog niet zo lang in Nederland wonen, is het een goede zaak hun wat wegwijs te 
maken en hen ook iets te vertellen over de regels van de vereniging. 
 
Het bestuur heeft dit jaar weer 11 maal vergaderd. De eerste 7 vergaderingen heeft Esther 
Thesing ons geholpen door het maken van de verslagen en het rondbrengen van de tuinbulletins. 
Zij is hiermee, in verband met haar werk, per 1 oktober gestopt. Op de jaarvergadering hebben we 
twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen, namelijk Dennis Kiewiet en Harrie van der Wal. 
Dennis gaat de website bijhouden en Gert assisteren met het tuinbulletin. Dennis heeft tevens per 
1 oktober de verslaglegging van de bestuursvergaderingen op zich genomen. Harrie gaat Willem 
helpen met de tuinuitgiften en met het begeleiden van de onderhoudsploegen bij het 
complexonderhoud. 
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Met name de tuincontroles en de administratieve rompslomp hierbij neemt 
nogal wat tijd in beslag. Naar aanleiding van de meicontrole zijn er 23 
brieven verstuurd. Ook zijn er een aantal aardappelcontracten afgekeurd. 
Bij de najaarscontrole zijn er 15 brieven verstuurd; in vijf gevallen ging het 
om niet schoonmaken van de sloot. Aan deze leden zijn de kosten voor het 
schoonmaken in rekening gebracht. Na de voorjaarscontrole is er maar naar één lid een tweede 
brief uitgegaan. 
Naar aanleiding van de najaarscontrole is er maar eenmaal een tweede brief uitgegaan, waarbij 
tevens het lid is uitgenodigd voor een gesprek. Er is dit jaar één opzegging van lidmaatschap door 
het bestuur gedaan. In dit geval betrof het een vervuilde tuin; de kosten van het opruimen konden 
verhaald worden. We hebben eenmaal een opzegging moeten intrekken omdat uiteindelijk de tuin 
wel opgeruimd is en er ook de intentie was om in de toekomst de tuin goed bij te houden. 
Harrie en Willem hebben samen weer veel werk verzet wat betreft de tuinuitgiften. Ook de 
opzeggingen en de controles die daaruit voortkomen kosten veel tijd.  
 
Helaas heeft Oznur Avci om gezondheidsredenen haar bestuurslidmaatschap per 31 december 
2019 moeten beëindigen. Haar taken, aardappelteeltcontrole en lijsten toiletonderhoud zijn 
inmiddels door andere bestuursleden overgenomen. Haar werkzaamheden voor de tuincontrole 
worden door Harrie van der Wal overgenomen. Wij hebben nog steeds een vacature voor het 
secretariaat. 
 
De opkomst bij het onderhoud is van het jaar vrij goed geweest. Een aantal leden is gevraagd of ze 
later nog een onderhoudsbeurt willen doen (dit horen ze eigenlijk zelf te regelen), uiteindelijk zijn 
er maar aan vijf leden boetes uitgedeeld. Er waren wel een aantal nieuwe leden niet op het 
onderhoud geweest, omdat ze nog niet op de hoogte waren van deze onderhoudsplicht. In dit 
geval wordt nog geen boete opgelegd. Maar ook van nieuwe leden verwachten we dat ze ook het 
eerste jaar meteen meehelpen, ook al staat hun naam niet op de lijst. 
De onderhoudslijst hangt op het mededelingenbord bij het clubgebouw en staat ook op de 
website. Het tweede onderhoud, welke bedoeld is voor het padonderhoud op eigen eiland en het 
onderhoud van de aangrenzende groenvoorziening, is nog niet echt van de grond gekomen. Op 
diverse eilanden is dit onderhoud niet gebeurd. Op een paar eilanden heeft de 
eilandvertegenwoordiger het werk alleen op moeten knappen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 
 
Er is afgelopen jaar maar één bouwvergunning afgegeven. We hebben een paar keer in moeten 
grijpen omdat een afdak bij een huisje was vergroot. Dit is niet toegestaan. Het afdak wordt bij de 
oppervlakte van de schuur geteld; hierdoor komt het totale oppervlak boven het toegestane 
aantal m2. 
 
Sommige leden onderhouden hun tuin met behulp van familielid, vriend of buurman. Geef dan 
ook hun naam en mailadres door, zodat ook zij de extra berichten en het bulletin per mail kunnen 
ontvangen.  
 
Tot slot nog enkele gegevens: 
Het ledenbestand per 31 december 2019 was 147 leden, waarvan 5 medetuinders en 4 zonder 
tuin. We hebben momenteel op ons complex 29.547 m2 verhuurd; er is momenteel ongeveer 
2200 m2 braakliggend terrein (12 tuinen). 
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Overzicht van het bestuur en taken: 
E. Thesing (voorzitter, plv. secretaris), A. Janmaat (penningmeester en 
ledenadministratie), W. Nulkes (complexbeheer), G. de Geest (vice-
voorzitter), Harrie van de Wal (complexbeheer), Dennis Kiewiet (algemeen 
bestuurslid en 2e secretaris) en E. Ulusoy (bouwvergunningen). 
 
Dit bestuurlijk verslag is opgemaakt door:  
Ad Janmaat penningmeester van VTV Alphen 
 
Toelichting Financieel verslag 2019 
Dit jaar kunnen we dankzij meevallende kosten afsluiten met een winst, 
terwijl er een verlies was begroot. De contributie- en tuinhuuropbrengsten 
waren bijna gelijk aan de begroting. 
 
De vuilafvoerkosten waren net als vorig jaar veel minder. Er zijn nu tuinen ontruimd door eigen 
vrijwilligers, zodat er maar één container hoefde te worden gehuurd. De ontruimingskosten zijn 
wel doorberekend, maar een deel bleek oninbaar. 
Ook voor 2020 en 2021 hopen we de kosten vuilafvoer wat te beperken, door het ontruimen van 
tuinen zoveel mogelijk door eigen leden te laten doen. 
 
De tuinhuur is in 2020 verhoogd naar € 0,62 per m2. Ook voor 2021 is een kleine verhoging van de 
tuinhuur noodzakelijk, omdat we dan ook weer meer huur moeten betalen aan de gemeente. De 
overige begrote kosten wijken niet veel af van die van de begroting 2020.   
In de begroting ben ik ervan uitgegaan dat wij 31.000 m2 kunnen verhuren. Dat wordt nog een 
hele opgave. Er ligt nu nog zo'n 2.200 m2 braak. De te verhuren oppervlak, waarvoor we ook aan 
de gemeente betalen, bedraagt 32.147 m2. 
 
Wij vertrouwen erop dat het complexonderhoud door eigen werkzaamheid de komende jaren niet 
te veel gaat stijgen. Ook de uitbreiding van de onderhoudsdiensten kan hiertoe bijdragen. Het 
bestuur heeft afgesproken dat de lege tuinen die geen goede schoeiing hebben, eerst hiervan 
worden voorzien, voordat ze weer worden verhuurd. Voor 2021 heb ik hiervoor minder begroot, 
omdat in 2019 nauwelijks kosten gemaakt zijn. Ook in de komende jaren zullen we nog wat extra 
kosten moeten maken om sloten uit te baggeren en beschoeiingen aan te leggen. 
 We hebben ook een verzoek gedaan aan de gemeente of we eens in de vijf jaar een subsidie 
mogen aanvragen voor onderhoud van onze parkeerterreinen of voor onderhoud van onze sloten. 
In het nieuwe huurcontract is nu opgenomen dat de gemeente de vervanging van de paden voor 
haar rekening neemt. 
 
De begroting voor 2021 kan dankzij de verhoging tuinhuur bijna sluitend gemaakt worden. 
 
Door de vele ledenmutaties is het bijhouden van de ledenadministratie en boekhouding de laatste 
jaren veel meer werk geworden. Gelukkig heb ik hiervoor wat bijstand in kunnen schakelen van 
leden. Het toesturen van rekeningen en het tuinbulletin mag voor de vereniging dan een 
kostenbesparing zijn, maar het betekent voor mij veel meer werk, o.a. omdat mailadressen niet 
juist zijn of omdat door mij verstuurde rekeningen om een onverklaarbare reden niet aankomen. 
Inmiddels heb ik vijf ICT-experts hiervoor ingeschakeld, maar deze kunnen mij geen echte 
verklaring hiervoor geven. De oplossing is uiteindelijk niet meer dan 30 facturen tegelijk versturen. 
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Bij de facturering van dit jaar bleek ook weer dat we van 36 leden nog geen mailadres hebben. 
Van de 108 mailadressen zijn er 10 niet juist. Voor mij ook weer extra werk om nu de juiste 
mailadressen te achterhalen. 
 
Voor komend jaar krijg ik assistentie van een 2e penningmeester. Wij gaan samen kijken hoe we de 
administratie zo in kunnen richten dat er minder werk aan is. 
Om er echt minder werk aan te hebben zijn we ook afhankelijk van de medewerking van onze 
leden. Probeer daarom uw rekening op tijd te betalen en geef een mutatie door aan ons, zoveel 
mogelijk per email (info@vtvalphen.nl ). Ook hoop ik dat er spoedig een secretaris bijkomt, zodat 
ook het werk in het dagelijks bestuur beter verdeeld kan worden. 
 
Ad Janmaat, penningmeester 
 
P.S.: Zijn er nog leden die wel de brief maar geen rekening ontvangen hebben? Graag even aan mij 
doorgeven.  
Onderaan de factuur worden twee bankrekeningnummers genoemd. Het is voor mij het 
gemakkelijkst als u de contributie en tuinhuur overmaakt op IBAN van de ING.  
Dit is NL93INGB0007333680 t.n.v. Volkstuinvereniging Alphen. 
 
Op de jaarvergadering kunt u het financieel verslag over 2019 inzien, alsmede de begroting 2020. 
 
Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers per 1-1-2020 
In het onderstaande schema vindt u de leden van de terreincommissie en de personen die als 
eilandvertegenwoordiger optreden. U ziet dat we hier op verschillende eilanden nog steeds op 
zoek zijn naar vertegenwoordigers. Geeft u op voor een vacante functie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de privacywetgeving hebben wij bovengenoemde leden toestemming gevraagd hun telefoonnummer te mogen 
publiceren. Indien niet akkoord, alsnog dit melden. 
 
Graag zien we ook op de eilanden waar nog geen vertegenwoordiger is een eilandvertegen-
woordiger. Meld u aan! 
 

A02 W. Nulkes  Telefoonnr.   440323  06-30525300       EV 
B16 J. Kuiper       06-45922555       EV 
C02 A. Aouriouer            06-82218389       EV  
D M. De Goede       06-30630618       EV  
E7/E15 W.G. Zuidam/ W. Pantjes                    Zuidam  491039  06-23777340       EV 
F05 H. van der Wal       06-15276605             EV 
G02 E. Ulusoy (ook eiland H)      06-33042865       EV  
I Moni Ghaoui       06-55776560       EV 
J Moni Chaoui       06-55776560       EV 
K1 E.H. Thesing                   412460               06-28793878       EV 
L2 R. Durmaz       0624264519       EV  
M J. Smit        06-30162450       EV  
N vacant                EV 
O vacant                EV  
P10 T.H. Pijper      445980     06-27413877       EV 
P 07       G. H. de Geest      430460   
S6a D.J. van Vliet       06-55598481       EV 
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Data tuincontrole in 2020 
Hierbij willen wij u allen alvast de data voor de tuincontroles in 2020 doorgeven. 
We willen erop wijzen dat wanneer u na een controle een brief ontvangt, hierin 
steeds een datum vermeld wordt waarop de gebreken hersteld moeten zijn. 
Voldoet u hier niet aan, dan volgt een tweede brief met uitnodiging voor een 
gesprek. Dit kan leiden tot opzegging van de tuinhuur. Neem deze brieven dus serieus! 

• Voorjaarscontrole is in de 1e week van mei 2020. 
Voor 20 juni 2020 moeten de geconstateerde gebreken zijn hersteld. 

• Tweede controle (najaarscontrole) is in de1e week van september 2020 
Voor 15 oktober 2020 moeten de geconstateerde gebreken zijn hersteld. 
Deze controle wordt tevens gebruikt ter voorbereiding op de schouw van november 2020. 

 
Kleine aanpassing aan het Huishoudelijk Reglement 
Nu we vanaf 2020 tweemaal per jaar een complex- en een eilandonderhoud organiseren, moet er 
een kleine aanpassing in ons Huishoudelijk Reglement plaatsvinden. 
In artikel 24 zal in de alinea over boetes, het woord “jaar” vervangen worden door “keer”. 
 
Aangepast tuinieren bij VTV Alphen 
Langs deze weg wil ik vragen of er leden zijn die steeds meer moeite hebben met tuinieren en 
door ouderdom en handicap niet meer in staat zijn om te bukken of op de knieën te zitten. Het 
tuinieren wordt dan steeds moeilijker en er moet vaak hulp worden ingeschakeld om toch alle 
klussen op de tuin te kunnen klaren. Het tuinieren vanuit kweekbakken, zoals nu al bij Spoorzicht 
gebeurt, zou een oplossing kunnen zijn voor hen. 
 
Als er genoeg belangstelling is hiervoor, dan wil ik met een aantal vrijwilligers gaan kijken of we 
een paar bakken kunnen aanschaffen of zelf maken. Tevens zal een tuin hiervoor betegeld moeten 
worden. Er zijn een paar tuinen, die al langere tijd niet meer gebruikt zijn en hiervoor ingericht 
kunnen worden. 
 
Enkele leden hebben zich al aangemeld om te helpen; het zou prachtig zijn als er nog een aantal 
leden hieraan mee willen werken. 
 
Graag opgeven per email bij: ad.janmaat@kpnmail.nl  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    Kweekbak bij VTV Spoorzicht 
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Verslag vergadering terreincommissie 19 oktober 2019 

Aanwezig:  Eben Thesing, Ad Janmaat, Willem Nulkes, Jan Kuiper, J. Smit, M. Ghaoui,  
 Harrie vd Wal Wim Zuidam, Daan v. Vliet, Dennis Kiewiet, en A. Aouriouer,  
  Piet Avci enTom Pijper. 

Afwezig met kennisgeving:   Esat Ulusoy, Wieger Pantjes, Gert de Geest en Öz Avci. 
Afwezig zonder bericht:   M. de Goede, R. Durmaz en Chemlalli. 
 
Notulist: Dennis Kiewiet 

 
1. Opening 
2. Verslag vergadering terreincommissie 2 februari 2019 

 Geen opmerkingen. 
3. Inventarisatie Eilandvertegenwoordigers 

J en O hebben nog geen vertegenwoordiging. We hebben er totaal 12. De eiland-
vertegenwoordiger van L is nog nooit op een vergadering geweest. Dhr Chemlali van eiland N heeft 
opgezegd. Als er nog iemand interesse heeft zijn ze van harte welkom. Eiland I en J zouden samen 
met 1 vertegenwoordiger kunnen (dhr. Ghaoui gaat hiermee akkoord). 

4. Evaluatie complexonderhoud 2019 met name 2e onderhoud 
Het is onduidelijk welke paden een 2e onderhoud hebben gedaan. Bij Eiland S is het pad 
onderhouden. Bij eiland J is er onderhoud gepleegd, maar niet door de het eiland zelf. Eiland E 
heeft het 2 keer geprobeerd, opkomst was laag. Op eiland B is een datum gepland voor het 2e 
onderhoud. EIland I heeft in juli onderhoud gepleegd, ook hier viel de opkomst tegen. Op eiland C is 
het onderhoud gepleegd. Voor eiland R wordt ook nog een datum gepland. 
Het bestuur gaat voortaan de lijsten complexonderhoud aan de eilandvertegen-woordigers 
toesturen. Ook wordt door het bestuur een planning gemaakt voor 2020. 

5. De kooi bij het bestuursgebouw is niet bestemd voor rommel van losse tuinen maar voor als een 
tuin geruimd wordt. Hierna kan het afgevoerd worden naar het afvalstation. 

6. Aanleg en verbetering paden 
Er zijn verschillende paden gedaan. Het zand wat hiervoor bestemd was lijkt gebruikt te zijn voor 
andere doelen dan het verbeteren van paden. Het is niet de bedoeling dat het pad hoger komt te 
liggen dan de tuinen. 

7. Opruimen enkele tuinen ex-leden. 
Esat heeft hier veel werk ingestoken. Dit scheelt enorm in de kosten. Esat kan, indien nodig, andere 
leden inschakelen om een onderhoudsploeg te vormen. Er zijn meerdere tuinen ontruimd het 
afgelopen jaar. 

8. Slootwerk-aanleg en schoeiing. 
Kosten voor schoeiing. Op de subsidieaanvraag wordt achteraf een bijdrage door de vereniging 
geleverd. Beschoeiingsplaten kunnen besteld worden bij het bestuur voor  
€ 5,00 per stuk. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moeten de juiste materialen 
gebruikt worden en vooraf een aanvraag worden ingediend. 

9. Verplicht onderhoud naar 2 maal per jaar. 
Volgend jaar (2020) kiest het bestuur een datum voor het 2e onderhoud. De 
eilandvertegenwoordigers geven invulling aan de activiteiten. Het rooster komt in het tuinbulletin 
en wordt opgehangen op het mededelingenbord. 
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10. Sleutels gereedschapsschuur. 
Er zijn weinig sleutels in omloop, dat willen we ook zo houden. Als Willem aanwezig is, zijn sleutels 
toch niet nodig. Als er schoonmaakmiddelen of andere middelen op zijn, dient dat bij Willem 
gemeld te worden. 

11. Aanhangwagens op parkeerterrein. 
Bij eiland B staat een kleine aanhanger op de betonnen plaat, de aanhanger is van iemand van pad 
D. Deze aanhanger moet weggehaald worden. De aanhanger van pad S is inmiddels verwijderd.  

12. Vacatures bestuur. 
Er zijn drie vacatures voor het bestuur. Hulp is welkom. De heer Ghaoui biedt aan om te assisteren 
bij onder andere het tuinbulletin en de boekhouding. 

13. Rondvraag. 
Wordt er nog gesnoeid? Dit zal nog met Gert de Geest overlegd worden. 

 
Einde vergadering 

 
 
Voorstellen van een nieuw bestuurslid 
 

 
 
Hallo mijn naam is Mansour Ghaoui, maar jullie mogen mij Moni noemen, de roepnaam die mijn 
ouders op mijn geboorte hebben geschonken. Ik ben van Libanees-Nederlands komaf en heb sinds 
2017 een mooi stuk volkstuin, samen met mijn vrouw. Het is fijn om in de buitenlucht lekker bezig 
te zijn en we voelen ons altijd weer fit als we weer naar huis gaan. Onze voorraad- en vrieskast 
heeft vol gezeten met de oogst van de afgelopen jaren en het is binnenkort weer tijd om aan de 
slag te gaan! 
Aan mij is gevraagd om te helpen met de financiën rondom de vereniging. Na een paar keer met 
Ad gezeten te hebben voor de facturatie heb ik de smaak te pakken en heb laten weten dat ik 
graag wil helpen. Wat volgde was een verzoek of ik 2e penningmeester wilde zijn voor de 
vereniging. 
Op tuin I01 kunnen jullie mij vinden en altijd welkom om kennis te maken. Naast mijn andere 
bezigheden ben ik ook vertegenwoordiger van de eilanden I + J. 
 
Moni Ghaoui 
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Onderhoudsschema Complex VTV Alphen 2020  
 
Let op: 

§ Werktijden van 09.00 uur tot 11.45 uur. 
Vanaf 08.45 uur is er koffie/thee in de Houten schuur. 

§ Er is in dit schema rekening gehouden met de feestdagen.  
§ Mocht u op de ingeplande dag niet kunnen? Vooraf een nieuwe afspraak maken met het 

bestuur.  
§ Niet komen op de werkdag resulteert de eerste keer in een boete van € 20,- tweemaal 

achtereen niet verschijnen is € 40,- en de derde maal niet aanwezig kost €‹ 100,- 
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Onderhoudsschema 2e onderhoudsdag VTV Alphen 2020  
De 2e onderhoudsdag is gepland door het bestuur en omvat werkzaamheden op het eigen eiland, 
pad, sloot, parkeerplaats en/of groenstrook. 
Werkzaamheden voor deze ochtend kunnen zijn: 

- Pad ophogen;      
- Sloot baggeren en slootkant opschonen; 
- Sloot schonen;    - Bosschages opruimen en mogelijk snoeien; 
- Ruimte bij parkeerplaats opschonen;  - Lege tuinen op het eiland opschonen; 
- Wat verder noodzakelijk is ………….. 

 
Voor deze ochtend gelden de volgende spelregels: 

- Er wordt gezamenlijk gewerkt onder leiding van de eilandvertegenwoordiger van 09.00 uur 
tot 11.45 uur. De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd. 

- Er is vooraf geen koffie/thee drinken in het clubgebouw. Men kan onderling koffie/thee 
regelen. 

- De eilandvertegenwoordiger meldt voor 10.00 uur bij het bestuurslid in het clubgebouw 
welke leden niet aanwezig zijn. Voor het niet aanwezig zijn geldt de boeteregeling, zoals 
beschreven in het Huishoudelijk Reglement artikel 24. 

- In overleg met het bestuur kan een werkochtend verplaatst of op twee momenten worden 
uitgevoerd. Vooraf moet dit met het bestuur worden vastgelegd. Zo niet, dan geldt de 
boeteregeling! 

- De werkzaamheden worden in onderling overleg uitgevoerd. 
- Wanneer er materialen nodig zijn, bijvoorbeeld zand voor het ophogen van het pad of 

speciaal gereedschap, dan moet men dit vroegtijdig via de eilandvertegenwoordiger bij het 
bestuur aangeven. 

- Deze werkochtend is niet vrijblijvend, maar verplicht. 
 
Rooster voor 2e werkdag (onderhoudswerkzaamheden op eigen eiland): 

Eiland Datum 2e onderhoudsdag eigen eiland Datum Complex-onderhoudsdag  
A 20 juni 2020 18 juli 2020 
B 20 juni 2020 9 mei 2020 
C 30 mei 2020 20 juni 2020 
D 30 mei 2020 15 augustus 2020 
E 18 juli 2020 25 april en 1 augustus 2020 
F 6 juni 2020 25 april 2020 
G 4 juli 2020 30 mei 2020 
H 4 juli 2020 30 mei 2020 
I 4 juli 2020 6 juni 2020 
J 4 juli 2020 6 juni 2020 
K 18 juli 2020 30 mei 2020 
L 15 augustus 2020 30 mei 2020 
M 15 augustus 2020 29 augustus 2020 
N 1 augustus 2020 29 augustus 2020 
O 1 augustus 2020 12 september 2020 
P 12 september 2020 4 juli 2020 
R 6 juni 2020 24 oktober 2020 
S 29 augustus 2020 10 oktober 2020 
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Gebruik van het toilet  
Zodra de vorst verdwenen is en de eerste tuinders weer aan de slag gaan, zal de wateraansluiting 
in de ‘Houten schuur”, in gebruik kunnen worden genomen.  Het is dan ook weer mogelijk om het 
toilet te gebruiken.  
Het bestuur stelt jaarlijks het schoonmaakrooster voor de toiletten op en zal ook middels 
de publicatieborden in het toilet melden als het schoonmaakschema weer in werking 
treedt.  Iedereen die een sleutel van het toilet heeft aangevraagd zal worden ingedeeld op dit 
schoonmaakrooster. Graag goed notitie nemen van dit schema en uw schoonmaakbeurt noteren 
in de agenda! Mocht u schoonmaakartikelen nodig hebben, omdat deze op zijn?  
Neem contact op met Willem Nulkes. 
Denkt u er ook aan dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassenen gebruik mogen 
maken van het toilet. 
 
Winterse klussen 
In de moestuin is het rustig ’s winters, maar dat geldt niet voor de fruittuin. Daar 
moet en kun je ook ’s winters wel het een en andere doen. 
 
Planten 
Januari en februari zijn goede maanden om te planten. Ten eerste omdat in deze tijd 
veel bomen en struiken beschikbaar zijn. Dan is het mogelijk goede rassen te vinden, 
goed van smaak en weinig gevoelig voor ziekten en plagen. 
Ten tweede, omdat de boom in de winter alle rust heeft om nieuwe wartels te 
vormen. De wortels van bomen en struiken groeien namelijk al wanneer de 
bodemtemperatuur boven de 60 C is. Des te sterker kan de boom in het nieuwe groei-
jaar gaan groeien. De grond moet natuurlijk wel geschikt zijn om te planten, niet te 
nat, voldoende luchtig en niet bevroren. Maar een hele natte herfst hebben we al een 
paar jaar niet meer gehad en veel vorst ook niet.  
 
Bescherming tegen wintervorst 
Na de oogst komen bomen en struiken tot rust. Na de bladval kunnen ze zich nu zo nodig verder 
wapenen tegen de kou door vocht te onttrekken aan cellen, waardoor deze niet snel kapotvriezen. 
Wintervorst droogt uit. Straffe oosterwind doet dat ook, dus dan is de kans op schade nog groter. 
De meeste fruitgewassen zijn wel bestand tegen een vorst van -300 C. 
Uitzondering hierop zijn vijgen, bramen en perenbomen op zwak groeiende onderstam 
(Kweepeer). Vroegere leidde men wel nieuwe bramenstengels over de grond om deze in koude 
winters af te kunnen dekken. En vijgenbomen plantte men soms scheef in de grond om de 
(buigzame) takken naar de grond te kunnen duwen en dan onder te dekken. Boven de grond 
zullen niet beschermde gewassen afsterven, maar de wortels van bramen en vijgen blijven wel 
leven en in het voorjaar kunnen deze planten weer uitgroeien. Ongeveer 5 jaar gelden hadden we 
nog eens een heel stevige wintervorst. Toen zijn bijna alle vijgen 
boven de grond bevroren en duurde het een paar jaar tot deze 
weer op grootte waren en vruchten gaven. 
Bij de peren in de beroepsfruitteelt wordt nog regelmatig compost 
tegen de onderstam gelegd als er vorst wordt voorspeld. Dat is 
voor een particulier ook goed te doen. In het voorjaar wordt de 
compost weer van de stam weggehaald en onder de boom 
verspreid. 
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Snoei 
Bomen reageren op snoei door zo snel mogelijk gemaakte wonden af te sluiten. Dat kunnen ze het 
beste in de zomer, dan zijn ze actief. In het najaar, na de bladval, komen de bomen tot rust. Het is 
dan geen geschikte tijd om te snoeien. Het beste is om de snoeitijd na de kortste dag te laten 
beginnen. Op dat moment begint de groei weer op gang te komen. 

Begin januari snoei je als eerste de kiwi. Deze plant kan stevig 
gaan bloeden als er veel later gesnoeid wordt, met als gevolg 
soms lelijke snoeiwonden. Daarna is de druif aan de beurt. Als 
bij de druif na de snoei geen nachtvorst meer komt, gaat deze 
ook bloeden. De plant gaat er niet dood van, maar goed lijkt 
het ook niet. Dat bloeden komt omdat de wortels actief zijn en 
vocht opstuwen. Bij de wonden zijn deze planten niet bestand 
tegen deze druk. Appels, peren, bessen en andere 

fruitgewassen zijn het beste te snoeien voordat de groei begint, op een zonnige dag, met daarna 
een droge week, ergens in maart. Wonden hebben dan de tijd om af te sluiten voordat met 
regenweer schimmels de wonden infecteren. En voor de snoeier is het aangenaam weer. 
 
Bron: De Tuinliefhebber nr. 4 2019 
 
Wist u dat? 

• Er nog steeds tuinen te huur zijn. Ook kleine tuinen (100 m2 ) 
Informatie bij W. Nulkes. 

• Er veel nieuwe informatie te vinden is op de website Met een nieuwe webmaster, zijn er 
regelmatig veranderingen. 

 
 

Tenslotte  
Aan het einde van het bulletin is het gebruikelijk een woordje van de redactie te plaatsen. 
De begrippen duurzaamheid en CO2-uitstoot zullen u in de afgelopen periode niet zijn ontgaan. 
Ook in de gemeente Alphen aan den Rijn staan deze onderwerpen op de agenda. 
Fijn is het te weten dat op 18 maart 2020 in het Zegerslootgebied (achter de Kinderboerderij en 
het Bezoekerscentrum “De Veenweiden”) de jaarlijkse Boomfeestdag zal plaatsvinden. 
Dit jaar wordt daar het “Irenebos” (vernoemd naar Prinses Irene) aangelegd. Zijzelf zal ook 
aanwezig zijn. Er worden door vele honderden schoolkinderen enkele duizenden bomen geplant.  
Zie hiervoor ook: https://www.boomfeestdag.nl/nieuws/een-eigen-irenebos-voor-80-jarige-prinses 
Een mooi initiatief om Alphen aan den Rijn op de kaart te zetten. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd te komen kijken. 
 
Namens de redactie, 
Gert de Geest 
 
 
 
 
 
 
 

                               Het volgende tuinbulletin verschijnt in juni 2020. 
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