Nummer 2 - 2018

Clubblad van en voor leden

Van de voorzitter
“Wat is toch droog. Het lijkt wel of er
geen einde komt aan die droogte

bonen en andere gewassen ver onder
de maat geweest. Zelfs de courgettes
en vele andere gewassen geven minder
ondanks de dagelijkse gieters water. Tot
mijn verrassing zijn de zomerworteltjes
van goede kwalitiet.
Een conclusie mogen we zeker stellen.
De droogte is zo groot geweest dat
zelfs de aanwezigheid van een flinke
laag champost en compost niet
voldoende is geweest om hier en daar
scheurvorming in de grond te
voorkomen. Waar gemulcht is en de
grond niet gefreesd is, kan toch in vele

De verzuchting hebben we in de
maanden juni en juli 2018 vaak op de
tuin of op het middenpad gehoord. En
het klopt ook wel. Volgens de Bilt
hebben we een periode van historische
droogte achter de rug: de maanden juni
en juli 2018 worden de droogste maand
sinds de metingen begonnen in 1901.
In de nacht van dinsdag op woensdag,
van 7 op 8 augustus 2018 is het
eindelijk gaan regenen. De gemeten
hoeveelheid was 15 mm. Dat houdt in
dat 15 liter per m2 gevallen is. Absoluut
onvoldoende om de achterstand in
neerslag op te vangen. Maar de hitte is
verdreven en met het draaien van de
wind naar het westen kunnen we meer
regen verwachten de komende tijd.
Bovendien is de verdamping
aanmerkelijk minder.
De consequenties voor de oogst en
de bodem zijn aanzienlijk.
De oogst van de vroege en middel late
aardappelen is gewoon goed geweest.
De aardbeienoogst zelfs uitstekend.
Van vochtgebrek was nog geen sprake.
Op vele percelen is de opbrengst van

gevallen gesproken van een meer
acceptabele situatie aan de grond dan
waar gespit en gefreesd is.
In het najaar en winter toch de grond
met een dikkere laag toedekken.
Afrastering oostzijde
Aan de oostzijde van het perceel is in
het kader van de werkurenregeling
begonnen met de aanbrengen van 60
cm hoog gaas. Deze nieuwe strook

wordt geplaatst tegen de bestaande,
deels beschadigde gaas.
Op de eerstkomende werkavond op 28
augustus a.s. zal de laatste rol
geplaatst gaan worden. Daarmee
hopen de konijnen te weren. Zoals
bekend zitten er een paar konijnen op
de tuin. Op dit moment, in het midden
van de bloei en groeiperiode, heeft het
weinig zin een drijfjacht te organiseren.
Daar moeten we mee wachten tot de
winter.
Plagen
De konijnenvraat is een van de
oudtestamentische plagen lijkt het wel
waarmede we dit seizoen te kampen
hebben. Geen sprinkhanenkikkers,
luizen, steekvliegen, veepest, zweren,
water dat in bloed verandert of hagel
maar de hedendaagse variant in de
vorm van konijnenvraat, slakken die het
jonge, tere groen opvreten en
coloradokevers die zich te goed doen
aan de aardappelen.
Wat doen we daar aan?
De slakken zijn uitstekend te bestrijden
met de slakkenkorrels die de
inkoopcommissie verkoopt. Die helpen
echt. Het is niet bepaald
milieuvriendelijk en zeker ook niet in
overstemming met de principes van het
biologisch tuinieren, maar er is geen
alternatief. Biervallen etc, het zijn
allemaal lapmiddelen, die de
slakkenplaag niet doen verdwijnen. De
enige afdoende middel tegen slakken is
het loslaten van loopganzen, die
slakken als lekkernij verorberen.
Helaas, konijnen, kippen etc zijn niet
toegestaan op ons complex. Met de
hitte en de droogte zijn ook de slakken
diep de grond in getrokken en hebben
we er geen last meer van gehad.

De coloradokever lijkt onder controle.
Wij hebben u uitvoerig geïnformeerd en
gevraagd regelmatig te controleren op
de aanwezigheid van de kever. Het
moet het bestuur van het hart dat er
twee of drie mensen op de tuin zijn die
nergens naar om kijken en er een
zooitje van maken door niet in te
grijpen. We hebben ook die mensen
nogmaals persoonlijk benaderd en
meegeholpen met het plukken van de
kevers. Hetzelfde geldt voor de
vakantiegangers etc. Het is een
tijdrovende klus geweest.
Naar mijn idee heeft de kever vaste
voet gekregen op ons perceel en zal de
komende jaren telkenmale zijn
vraatzuchtige snuit laten zien.
Het is de vraag of we collectief als
vereniging de coloradokever dienen te
bestrijden door de spuit te gaan
hanteren voor het gehele complex of
dat iedereen individueel zorg dient te
dragen voor de bestrijding op zijn
perceeltje. In Nederland wordt daar heel
verschillend over gedacht bij de diverse
volkstuinverenigingen.
Werkurenregeling,
Op de eerste drie werkavonden van dit
jaar is gereageerd met veel mutaties en
afzeggingen. Wij maken iedereen er
nogmaals op attent dat er dit jaar geen
extra werkavonden of –morgens
georganiseerd gaan worden. In de

publicatiebord hangt de oorspronkelijke
lijst. Let op: veranderingen zijn hierop
niet verwerkt. Neem contact op met
Walter Klaassen
(walterleontine@home.nl of bel
0622455964) voor vragen.
Eind september zullen wij aan de hand
van de aftekenlijsten iedereen die niet
gewerkt heeft een factuur sturen van
€ 30,-.

Watervoorziening op de percelen
Nico van Meer heeft iedereen op de tuin
benaderd om te polsen hoe men denkt
over een individuele wateraanvoer op
elk perceel. Gezien de
weersomstandigheden was de uitslag
geen verrassing: het merendeel van de
leden is voor een waterleiding.
Het bestuur heeft hier twee
bestuursvergaderingen aan gewijd.
Het is op dit moment volstrekt
onduidelijk wat de financiële
consequenties zijn. M.a.w. hoeveel
dient (eenmalig) geïnvesteerd te
worden en wat zijn de jaarlijkse kosten
van onderhoud en vervanging
(reservering).
Wat moet iedereen eenmalig per m2
betalen voor de investering in pompen
en leidingen etc. en in hoeverre moet
de jaarlijkse contributie omhoog?

Belangrijke vragen, immers voor
iedereen is de portemonnee anders
gevuld en kunnen de prioriteiten
verschillend liggen.
Het is van belang dat er volstrekte
duidelijkheid over de financiële
gevolgen is alvorens wij een voorstel
aan u, aan de algemene
ledenvergadering zullen voorleggen.
Tevens zal de vergadering zich moeten
uitspreken over een al dan niet
verplichte deelname en over een klein
reglement dat het beregenen in goede
banen moet leiden.
Tuincontrole.
Wim Schilders en Nico van Meer
hebben medio juni de jaarlijkse
tuincontrole gehouden. Dat doen ze niet
voor niets. De lijst in het publicatiebord
geeft duidelijk aan wie wat moet doen.
Zorg er voor dat u de geconstateerde
zaken netjes in orde brengt.
Wij willen graag als bestuur èn leden er
voor zorgen dat het complex er
fatsoenlijk bij ligt. Geen overlast van de
buurman. Ook niet in de vorm van
overgewaaide onkruidzaden etc.
Tot slot
Aarzel niet om regelmatig een kijkje te
nemen op onze
site www.volkstuinderswaalwijk.nl.
Het nieuws wordt zeer regelmatig
ververst door Marion.
Met vriendelijke tuingroet,
Jac Claasen

Bijennieuws van
Nelly en Cees
De bijtjes doen het goed, ze zijn heel
erg hard gegroeid.
Van één volk hebben we er drie
gemaakt, 2 volken zitten bij ons in de
kas en het derde volk is naar mijn zoon
Ruben. Dus dat is best goed al zeggen
ik het zelf.
Om ze meer werk en ruimte te geven
heb ik een extra honingkamer gemaakt.
Omdat ik niet zwaar mag tillen heb ik
hem in vieren gedeeld en die boven op
de grote kast gezet.
Wij waren erg benieuwd of ze een door
vieren gedeelde kamer zouden
accepteren. Dus iedere week stiekem
het dak optillen om te kijken.
En ja hoor, ze zijn ook daar in aan het
werk, en er komt alleen maar honing in.

Met de warmte van de afgelopen tijd
hebben ze het ook wel eens moeilijk. Ik
heb dan ook aan de achterkant een
bodem zitten die ik er uit kan halen om
ze wat lucht te geven.
We hebben al 9 potjes honing van de
bijtjes gekregen, nu afwachten wat deze
hard werkende diertjes nog meer
kunnen missen.
Ook nu mogen ze de winter in met hun
eigen honing, want het gaat tenslotte
om de bijen.
Mocht er in de toekomst veel honing
komen laat ik het jullie weten
Wij willen wij iedereen bedanken die
zoveel mooie bloemen gezaaid hebben,
en rekening hebben gehouden met
spuiten van verkeerd materiaal.
BEDANKT HIERVOOR!
Groetjes Cees en Nellie.

Inkoopcommissie
Openingstijden container van de inkoopcommissie:
U kunt uw producten voor de tuin kopen als er een lid van de inkoopcommissie op de
tuin is. Zij zijn bereid u te helpen, door de container te openen maar ook voor advies
over de artikelen.

Tom van der Schans Piet Langermans
Tuinnummer 14
Tuinnummer 26

Piet van Geenen
Tuinnummer 12

Tiny Pulles
Tuinnummer 25

Leden aan het
woord
Ik wil mijn mezelf even
voorstellen voor de mensen
die mij nog niet kennen.
Mijn naam is Ornella
Perlangeli. Ik kom uit
Frankrijk, maar woon al lang
in Nederland.
Sinds begint 2018 ben ik lid
van VTV, van tuin nr 37.

Mijn hobby’s zijn sporten en koken.
Leven met de natuur heeft ook een
belangrijke plaats in mijn hart. In mijn
jeugd werden bij mijn ouders groenten/
fruit van het seizoen uit eigen moestuin
gegeten. Alles smaakt beter!
Ik heb nog mooie herinneringen
daarover.
Vanaf de eerste dag bij VTV is het een
feest om door het middenpad te lopen.
Links en rechts verschenen prachtige
bloemen, fruit en groenten. Het is elke
week een andere uitzicht, ik ben nooit
uitgekeken. Het is een soort
openluchtmuseum!!

Elke tuin is anders: de geordonneerde
tuin, biocultuur tuin, bloemen tuin,
boomgaard tuin, bijenkorf tuin... Ook
wat groeit in de grond zegt iets over de
afkomst van de eigenaar, bijvoorbeeld.
pepers, aubergines, ... in Turks,
Irakese, Aziatische culturen.

Nederlanders blijven trouw aan zijn
aardappelen en boerenkool. Uiteraard
nog veel meer. Ik ben verbaasd door
de diversiteit groenten, fruit en
bloemen. Daarom maak ik regelmatig
foto’s.
Dan kan ik thuis nagenieten.
Enkele foto’s zie je hier op deze
pagina’s.
De laatste maanden heb ik veel
geleerd van mijn buren. Een grote dank

voor Siem, Hans, Jac, Nelly, Aswad,
Loan, Piet, Piet, Piet ... :-)) voor de
goede tips, ook voor groenten die ik
mocht ontvangen als troost voor mijn
moestuin mislukkingen.
Met een beetje geduld gaat het mij óók
lukken ondanks het gevecht tegen
slakken, konijnen, vogels, vlinders,
rups ... en mollen.
Tuinieren blijft gezellig en leuk om te
doen!!
Au revoir allemaal, Ornella.

Levendbarende
hagedis
Ad van Brunschot kwam
in april dit mooie beestje
tegen in zijn tuin.
De levendbarende
hagedis
(Zootoca vivipara).

Champost of
champignonmest.
Wat is dat?
Als vereniging voeren wij al
vele jaren champost of
champignonmest aan, een
krachtige bodemverbeteraar in
de moestuin. Ik ben voor u gaan
uitzoeken wat champmost is en
wat de specifieke voordelen van
deze grondverbeteraar zijn.
Wat is champost?
Champost, beter bekend als
champignonmest, is de aarde waar
champignons op gekweekt worden.
Voor alle duidelijkheid, champost is een
bodemverbeteraar, geen potgrond
of zaai- en stekgrond. Het verbetert de
structuur van de moestuinbodem, voedt
het bodemleven en bevat ook al heel
wat direct opneembare
voedingsstoffen.
Champost bestaat uit een mengsel van
paardenmest, kippenmest,
gecomposteerd stro en kalk
In tegenstelling tot “echte compost” is
champignonmest niet gemaakt op
basis van uitsluitend plantaardige
stoffen. Champignons of
paddenstoelen worden gekweekt op
paardenmest die samen met stro, kalk
en kippenmest gecomposteerd wordt.
Voordelen champost
Champignonmest is vrij van
onkruidzaden en andere plagen of
ziektes, licht van soortelijk gewicht en
gemakkelijk hanteerbeer en
verwerkbaar. Champost is ook het
goedkoopste product waar zoveel
organisch materiaal in aanwezig is.

Een goede bodemverbeteraar in de
moestuin derhalve.
Een groot voordeel bij champost is dat
die zich bij elke grondsoort snel
aanpast. Zware klei of leemgronden
worden lichter en luchtiger. Lichte
zandgronden gaan door de champost
beter en langer vocht vasthouden
omdat er 5 à 10% veen aanwezig is.
Champost heeft door een zijn dosis
kalk ook een positieve invloed op zure
gronden. De kalk helpt je
koolgewassen ook tegen knolvoet en je
tomaten zullen zeker geen neusrot
vertonen door een gebrek aan calcium
als je champost gebruikt in je
tomatenbed.
De gemiddelde pH van champost is
6.6, een ideaal gemiddelde voor de
moestuin.
Waar maakt champost het verschil
met gewone compost of stalmest
Groencompost of gft compost kan je
grond zuurder maken, champost geeft
je grond een zeer goede pH (zuurgraad) balans. De champost wordt voor
gebruik bij de champignonteelt ook
gestoomd. Tijdens dat proces worden
ook alle onkruidzaden uitgeschakeld.

Champost heeft een korte structuur in
tegenstelling tot stalmest.
Champost of ‘afgewerkte
champignoncompost’ is een restproduct
van de champignonkwekerijen. Na de
teelt wordt de championmest op hoge
temperatuur behandeld en afgevoerd.
Vanaf dan spreken we over ‘champost’.
Champost bevat geen enkele vorm van
ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden.
Champost is nagenoeg vrij van zware
metalen (chemische middelen). GFTcompost bevat vaak heel veel
onkruidzaden en meer zware metalen
en andere verontreiniging zoals glas,
metaaldeeltjes en plastic.
Waarom is champost zo interessant
voor onze moestuin?
Op het einde van het teelproces, dat
ongeveer 6 maanden duurt, wordt de
ruimte waarin de champignons
gekweekt worden met de volledige
inhoud ervan gestoomd. Het substraat
champost ondergaat een
warmtebehandeling waarbij het 8 uur op
65°C gehouden wordt. Met deze
behandeling komen heel wat kosten om
de hoek kijken. Maar het is nodig om de
kweker te garanderen dat hij de
volgende keer weer proper en ziektevrij
kan werken.
Champost brengt per m³ 107 kilo
organisch materiaal in je
moestuinbodem, organische stof die
door het bodemleven omgezet wordt in
humus Dat is goed nieuws voor de
structuur van je grond want extra
organisch materiaal betekent dat je
moestuingrond veel meer vocht kan
vasthouden. En niet enkel vocht
vasthouden, ook mineralen zoals
kalium, calcium, magnesium en

ammonium zetten zich vast op die
organische stof. Zonder organisch
materiaal spoelt alles weg.
Ook je bodemleven, het personeel uit je
moestuin, blijft naarstig verder humus
aanmaken als jij hen trakteert op een
flinke dosis organische stof. Humus is
kant en klaar eten voor je
moestuinplanten. Organische stof is
een heel belangrijke indicator voor een
goede bodemverbeteraar. De
organische stof die via champost in je
moestuingrond gebracht wordt, is van
hoge kwaliteit en blijft lang in de bodem
aanwezig. Na een jaar blijft er nog 60%
organische stof van de champost over
voor de volgende jaren.
Elk jaar wordt 2% van de stabiele
humus in de grond afgebroken. Deze
humus is echter belangrijk voor het
rendement van je teelten! De afbraak
van humus moet daarom
gecompenseerd worden door de
toevoer van organische stof. Uit het
organisch materiaal komt stikstof
geleidelijk vrij. Slechts een vierde van
alle beschikbare stikstof uit de
champost komt het eerste jaar vrij.
Dat wil dus zeggen dat je champost
meerdere jaren stikstof afgeeft aan je
moestuin planten. Stikstof is zeer nuttig
voor de aanmaak van het blad bij je
moestuinplanten.
Calcium of kalk in champignoncompost
Een kubieke meter champost bevat 23
kilo calcium. Zoals eerder gezegd geeft
calcium een gunstig effect voor de
zuurtegraad van je moestuinbodem. Met groencompost of gftcompost wordt je grond zuurder.
Planten hebben calcium nodig om hun
celwanden aan te maken. Ook de

wortelpunten worden beter gevormd
met een gezonde dosis calcium.
Zonder voldoende calcium krijg je ook
vaak niet-volgroeide en rottende
groenten.
Zoutgehalte in champost
Belangrijk om te weten is dat champost
relatief veel zout bevat. Dat heeft als
gevolg dat je de bodemverbeteraar op
tijd moet inwerken in je moestuin
grond. 6 tot 8 weken voor planten of
zaaien wordt aangeraden. Gebruik je
champost in de kas, en dat zou ik zeker
aanraden, spoel je grond dan achteraf
zeker goed door zodat de meeste
zouten wegspoelen uit je tuinkas.
Gezien de regen het niet kan doen voor
jou, spoel je best je serre met 30 liter
per vierkante meter. Belangrijk om
weten, de voedingsstoffen spoelen niet
weg.
Champost is 100% organisch
De samenstelling van champost
bestaat helemaal uit natuurproducten.

Er komen geen vreemde dingen in voor
als stenen, plastic of glas. Het zou ook
niet veilig zijn om champignons te
kweken in dergelijke grond. Ook in de
moestuin komt dus geen rommel mee
met deze bodemverbeteraar.
Samenstelling
Een kubiek verse champost bevat
gemiddeld:
170 kg droge stof
107 kg organische stof
3,2 kg stikstof (N)
2,0 kg fosfaat (P2O5)
4,4 kg kalium (K2O)
1,2 kg magnesium (MgO)
0,5 kg natrium Na2O)
23 kg kalk (CaO)
Bij opslag zal de champost iets
inzakken in volume maar de
voedingswaarde en structuur blijft
aanwezig.
Jac Claasen

l
Super spitskoo
van Nico van
Meer
de 2 kilo
‘Spitskool over
ch
en 100% organis
en
zonder spitten
frezen!’

Regen of het gemis aan regen

De maand juni gaat de boeken in als
een extreem droge maand. Ik schrijf dit
artikel op de laatste dag van de maand
juni en er is nu een tekort van 150 mm
neerslag deze maand. Nu zult u
misschien zeggen, 150 mm dat is toch
niet zoveel? Omgerekend is 1 mm
neerslag 1 liter per vierkante meter, 150
mm is dus 150 liter per vierkante meter.
Als u een perceel heeft van 200 m2 dan
is er dus een tekort van 30.000 liter op
uw perceel.
Om nog even door te gaan met deze
getallen. Uw tuingieter heeft
waarschijnlijk een inhoud van 10 liter, u
moet dus 3000 keer op en neer lopen
met de gieter.
En dan bent u nog slechts aan de
gemiddelde hoeveelheid neerslag.
En om het watertekort in het grotere
geheel te bezien, zijn dit de (tijdelijke)
gevolgen van een tekort aan water:
Drinkwaterbedrijven kunnen niet
genoeg water winnen dat geschikt is
om drinkwater van te maken.
Veendijken kunnen barsten of scheuren
door uitdroging waardoor ze geen
veiligheid meer kunnen bieden tegen
hoog water.

Landbouwers hebben niet genoeg
water om akkers te besproeien.
Planten en dieren in de natuur vinden
niet genoeg drinkwater om te
overleven.
Door de lage waterstanden kunnen er
minder schepen varen.
De industrie heeft onvoldoende water
om bijvoorbeeld machines te koelen.
Omdat er minder aanvoer is van zoet
water, krijgt zout water de kans
Nederland verder in te stromen. De
verzilting kan nadelige effecten hebben
voor de landbouw en de
drinkwaterwinning.
Kortom, de gevolgen voor het milieu
zijn vele malen groter dan een aantal
keren op en neer lopen met de gieter.
Wist u bijvoorbeeld dat er een ‘Landelijk
draaiboek waterverdeling en droogte’ is.
Voor de waterverdeling is er een
speciale commissie: de Landelijke
Coördinatiecommissie Waterverdeling
(LCW).
Nu, 26 augustus 2018, is het tekort
opgelopen naar ruim 300 mm. De
genoemde getallen mag u dus
verdubbelen: ruim 60.000 liter te weinig
op een tuin van 200 m2!!!
Ad van Brunschot.

Leden aan het woord
Kees Mans,
tuinnummer 32
Ik ben Kees Mans, 48 jaar en al enkele
jaren met veel plezier lid van de
vereniging.
Sinds vorig jaar was mijn tuin een
beetje een puinhoop omdat ik zelf te
maken had met ziektes en depressies.
Maar gelukkig ging de zon weer meer
schijnen in mijn leven en kreeg ik weer

moed en zin om in de tuin aan de slag
te gaan.
In november heb ik fruitbomen in mijn
tuin geplant en in april graszoden
gelegd.
Ik kom vaak bij Nellie Kuys voor een
bakske koffie maar ook om naar haar
bijen te kijken.
Op een gegeven moment vroeg
‘moeders’ of bijen houden niks voor mij
was?
Van een kwam het ander en nu heb ik
een nieuwe liefde en een doel in mijn
leven gevonden: de bijen!

Via Nellie heb ik contact gezocht met
een imker en bijen besteld.
2 bijenkasten met bijen zijn eind
augustus gearriveerd en staan op een
mooie afgeschermde plek in mijn tuin.
Ze zijn van het soort ‘Carnica F1’ een
van de zachtaardigste bijen die er zijn
met een hoge honingopbrengst.
Ik heb al veel informatie opgedaan en
vanaf februari tot december 2019 volg
ik een cursus Bijenhouden om een
goede imker te worden.
Zodat ik goede bijenvolken en eigen
koninginnen kan grootbrengen om zo
meer kasten te kunnen wegzetten op
de tuin.
De honingopbrengst is dan voor de
desbetreffende volkstuinder en de kas
wordt bijgehouden door mijzelf.
Het klinkt natuurlijk een beetje als
toekomstmuziek maar wie weet…
Want de bijen en hommels hebben het
al zo slecht met al die pesticiden en
insecticiden die worden gebruikt.

Daarom wil ik een steentje bijdragen
om het leven voor de bijen beter te
maken want hoe meer bijen hoe meer
vreugd!
Onlangs heb ik vaste bloeiende planten
mijn tuin gezet die bijen lokken.
Ook heb ik 13 Amandewilgen bij mijzelf
en mijn zus geplant, deze
Amandelwilgen hebben een bloeitijd
van 8 maanden en leveren al die tijd
stuifmeel en nectar. Dus een geweldige
plant voor de bijen! Wie meer
informatie wil kan gerust langskomen
op de tuin als ik er ben om de bijen te
bezichtigen of om gewoon effe lekker
te kletsen. Mijn doel is om met z’n allen
een mooie volkstuin te creëren met
veel nuttige bloemen en planten voor
bijen en hommels en met in de
toekomst meerdere bijenkassen.
Want zonder bijen geen honing en
minder gewassen voor ons.
Groet Kees

Sporken gered!
Een aantal weken geleden bent u via e-mail
bericht dat de sporken door de loonwerker
afgemaaid waren. Frans Linnenbank had ons er
op gewezen dat de verreweg de meeste sporken
het maaien en de droogte hebben overleefd.
De struikjes schieten weer uit.
Soms moeilijk te zien, dan weer 20 of 25 cm
hoog. Het maakt niet niet, we zijn er heel blij mee
dat ze er nog staan.
Op 18 augustus zijn de sporen gemarkeerd met
hardplastic pijpen die gemaakt zijn door Hans van
der Lee. Dank aan de groep vrijwilligers (ook
degene die niet op de foto staan) voor het redden
van deze belangrijke bijenstruiken.

Zomer 2018
Foto’s en tekst Frans Linnenbank
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4 sterren insectenhotel
Cees van den Hoven heeft een
prachtig insectenhotel gemaakt voor
onze vereniging. het staat geplaatst bij
de ingang bij de hortensia’s en
walnotenboom.
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boom.

Arbeidsmigranten op
plek café ’t Snoekske
bij Waalwijk
Op 29 juni heeft het Brabants Dagblad
een artikel gepubliceerd met als kop:
‘292 arbeidsmigranten op plek café ’t
Snoekske bij Waalwijk.
Er komt huisvesting voor 292
abeidsmigranten op de plek van café ’t
Snoekske aan de Valkenvoortweg.
Wethouder Ronald Bakker gaf
gisteravond tijdens de gemeenteraad
aan daar medewerking aan te willen
verlenen.
Plek voor arbeidsmigranten aan de
rand van het bedrijventerrein, ten
noorden van de A59. Het is een
discussie die de gemeenteraad officieel
later dit jaar nog wil voeren, maar het
college van B en W is er al wel mee
bezig. Het beslist dinsdag over het plan
in te stemmen met de bouw van
nieuwe huisvesting voor 292
arbeidsmigranten op de locatie van
café 't Snoekske. Initiatiefnemer is
Pardoel, die op meerdere plekken in
het land al grootschalige huisvesting
voor arbeidsmigranten heeft opgezet.’
Tot zover het Brabants Dagblad.
Het bestuur voelt zich door
bovenstaand bericht overvallen.
Immers als meest nabije buur, naast
Cor van Delft aan de
Mannenbeemdweg, zou het op z’n
minst netjes geweest zijn als de
gemeente ons geïnformeerd had over
het overnemen over te gaan tot de
bouw van een reusachtige campus
voor gastarbeiders.

Het moge duidelijk zijn dat bij de
Volkstuindersvereniging Waalwijk de
vlag niet uit gaat.
Het bericht heeft inmiddels geleid tot
negatieve reacties bij een groot aantal
leden.
Wellicht een beetje voorbarig.
’t Snoekske stond al lang te koop maar
het huisvesten van 300 mensen op een
afstand van een paar honderd meter
van een relatief afgelegen en
onbewaakt complex als het onze is iets
wat niemand verwacht had.
Als bestuur zullen wij een gesprek aan
gaan vragen bij wethouder Bakker.
Daarbij zal zeker gevraagd worden om
garanties m.b.t. de continuïteit van ons
complex en maatregelen die de
gemeente de exploitant zeker moet
opleggen in de bouwvergunning om de
rust en het ongestoord tuinieren op ons
complex te verzekeren.
Inmiddels is er uitgebreid contact
geweest met wethouder Bakker.
De wethouder heeft begrip getoond
voor ons standpunt en onze
bezorgdheid.
Hij heeft zich bereid verklaart in de loop
van september op een zaterdagmorgen
naar ons toe te komen en op het
complex alle vragen te beantwoorden
die er leven bij de leden van de
vereniging.
Wij zullen ruimschoots van te voren
iedereen op de hoogte stellen wanneer
de wethouder komt.
Graag nodigen wij u bij deze reeds uit
om aanwezig te zijn.

Jac Claasen, voorzitter.

Van de redactie
Clublad van, voor en door leden
Steeds meer medetuinders sturen foto’s en leuke stukjes in voor ons clubblad.
Wij hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Iedereen die iets leuks over zijn of
haar tuin te vertellen heeft, kan dat in dit clubblad plaatsen. Ook foto’s zijn
welkom. Inleveren kan via e-mail: info@berebeeld.nl of bij Jeroen Berendsen
tuinnummer 36.
Deze editie 18 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen, met bijdragen Ad van Brunschot, Jac Claassen en Frans
Linnenbank.
De foto’s zijn gemaakt door Frans Linnenbank, Ornella Perlangeli en Jac
Claassen.
Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar. In maart, juni, september en december.

Colofon
Vereniging:
Complex:

Volkstuinders Vereniging Waalwijk
De goede aarde
Weteringweg 31
5145 NN Waalwijk

Bestuur en correspondentie:
E-mail : vtvwaalwijkbestuur@gmail.com
Internet : www.volkstuinderswaalwijk.nl
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Hartelijk bedankt sponsoren!

