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Van uw waarnemend voorzitter
In samenspraak met het bestuur heeft de voorzitter van Tuinvereniging Oostvliet, Ed Jan Boting, zijn
voorzitterschap per 1 februari 2019 om gezondheidsredenen tijdelijk overgedragen aan bestuurslid Berry
Jansen (ondergetekende). In de nieuwsbrief van februari 2019 bent u daarover geïnformeerd.
Ed Jan zal zich in de komende Algemene Ledenvergadering, op 30 maart 2019, wel opnieuw kandideren
voor het voorzitterschap van Tuinvereniging Oostvliet. Zijn huidige periode van drie jaar eindigt dan
namelijk, dus (her)verkiezing is noodzakelijk. Het bestuur van Tuinvereniging Oostvliet zal aan de ALV
voorstellen hem opnieuw te kiezen en om er in te bewilligen dat ondergetekende tot 1 november 2019
voorzitter zal zijn.
Uiteraard staat het andere leden vrij zich te kandideren voor het voorzitterschap, als zij daarbij vooraf
schriftelijk worden gesteund door minimaal vier leden (zoals onze statuten voorschrijven).
Ed Jan had eind vorig al besloten om - na de verkiezing van zijn broer, Henk Boting, tot voorzitter van de
Leidse Bond van Amateurtuinders - uit het bestuur van de LBA te treden. Daarmee is een lacune ontstaan
in de vertegenwoordiging vanuit ons bestuur in het bestuur van de LBA. Wij hechten er zeer aan om vanuit
ons bestuur opnieuw een plek in te nemen in het bestuur van de LBA. Gelukkig is een oplossing
voorhanden. Het bestuur heeft Attie Kingma bereid gevonden zich te kandideren voor het
bestuurslidmaatschap van onze tuinvereniging opdat zij namens ons bestuur zitting kan nemen in het
bestuur van de LBA. Attie is bereid dat te doen voor dit lopende jaar. Haar verkiezing tot bestuurslid kan
ook op 30 maart 2019 plaatsvinden. Komend najaar zal worden besproken op welke wijze wij onze
vertegenwoordiging in de LBA na 2019 willen invullen.
In de bijlage vindt u stukken voor de ALV op zaterdag 30 maart. We zullen dan onder andere spreken over
veiligheid, uitstraling en verdraagzaamheid op ons tuincomplex.

Berry Jansen, waarnemend voorzitter.

Beperkingen aan de boomkap op Oostvliet
Sinds 2016 maakt het gehele gebied van onze tuinvereniging onderdeel uit van de zogenaamde Groene
kaart van de gemeente Leiden. In dit gebied zijn specifieke regels van kracht voor het kappen en snoeien
van bomen. Deze zijn opgenomen in de Bomenverordening. De belangrijkste daarvan is dat het niet is
toegestaan om zonder kapvergunning bomen te vellen die op een hoogte van 1,30 meter boven het
maaiveld een omtrek hebben van 30 centimeter of meer. Navraag van het bestuur bij de gemeente leverde
op dat een dergelijke vergunning alleen wordt afgegeven indien de boom ziek is en/of een gevaar vormt.
Het snoeien van bomen is mogelijk, maar binnen grenzen. Zo mag maximaal 25 procent van de kroon
worden gesnoeid, waarbij het boombeeld niet mag worden aangetast.
Deze gemeentelijke regels maken het noodzakelijk
om ons Huishoudelijk Reglement aan te passen.
Nu staat in ons eigen reglement in artikel 4.10 dat
indien naaste buren last hebben van een boom
hoger dat 6 meter deze teruggebracht moet
worden tot 6 meter of minder. Dit nu is strijdig
met de Bomenverordening. In de stukken voor de
ALV kunt u een voorstel vinden dat wel in
overstemming is met het gemeentelijke beleid:
Artikel 4.10 Indien de naaste buren last hebben
van een boom van een tuinlid, dan dient dat tuinlid
ervoor te zorgen dat deze boom in de eigen tuin
wordt gesnoeid zodanig dat de naaste buren
daarvan zo min mogelijk overlast hebben, binnen
de regels van de gemeentelijke bomenverordening
voor wat betreft het snoeien. Voor kappen van
bomen met een omtrek van meer dan 30
centimeter omtrek op een hoogte van 1,30 meter
boven het maaiveld zal altijd een kapvergunning
aangevraagd moeten worden.
Dit is waarschijnlijk goed nieuws van bomenliefhebbers en minder goed nieuws van tuinders die last
hebben van een hoge boom in een aanpalende tuin. Het is evenwel zoals het is. De gemeente Leiden heeft
de bomen in ons gebied nauwkeurig in beeld gebracht en zal het beheer daarvan jaarlijks controleren.

Gesprekken met het Zuid-Hollands Landschap
Het afgelopen winterseizoen is uitvoerend boswachter Maarten Laming tweemaal op een zaterdag langs
geweest om aan de tuinleden Diana Zwaan, Eduard Groen en Peter Verhoogt te vertellen wat de plannen
zijn met het parkachtige landschap tussen onze tuinvereniging en de A4. Dit kleine bos wordt beheerd door
vrijwilligers van het Zuid-Hollands landschap. Het wordt gedurende het jaar op diverse manieren gemaaid,
deels ook om daar prettig op het gras te kunnen verblijven.
Het is een openbaar groengebied dat in de periode maart tot november ook weer te bereiken is via de
ophaalbrug aan het einde van de Rozenlaan.

Tot verdriet van hondenliefhebbers is het gebied op
last van de gemeente Leiden niet toegankelijk voor
honden. Het Zuid-Hollands Landschap gaat dat verbod
ook handhaven. Dit ‘parkbos’ heeft nog geen naam. In
de kantine werd door iemand al geopperd om het
gebied ‘Fruitbos’ te noemen, naar aanleiding van de
vele fruitbomen die nog in dit voormalige
volkstuingebied staan.De ophaalbrug naar dit bos
achter ons tuincomplex zal in het weekend van 2 en 3
maart 2019 weer voor het gehele tuinseizoen 2019 (tot
november) worden neergelaten.

Drones om watergangen in te meten voor het baggeren.
Mogelijk is het u opgevallen dat in het weekend van 16 februari 2019 medewerkers van het bedrijf
Dutchdronesurvey bezig zijn geweest om de sloten op ons tuincomplex met een drone in te meten. Naar
het zich laat aanzien zullen de sloten op Oostvliet in 2019 dan eindelijk worden uitgebaggerd. Onze sloten
zijn in 2015 volgestroomd doordat het baggerdepot ten
behoeve van de parkeergarage Lammermarkt toen
kapot is gegaan en de bagger uit het depot is gespoeld.
De bestuursleden Ed Jan Boting en Berry Jansen
hebben afgelopen december ingesproken in een
gemeentelijke commissievergadering om onze zorgen
en betrokkenheid over te brengen. De gemeenteraad
van Leiden heeft besloten om een bedrag van 250.000
euro in de begroting voor 2019 op te nemen voor het
verwijderen van enkele asbestbeschoeiingen op
Tuinvereniging Oostvliet en het uitbaggeren van de
volgelopen sloten.

De schuiltuin
Onze tuinvereniging heeft een subsidie toegekend gekregen van € 2.000 voor het inrichten van de
Schuiltuin. Deze zal verder worden ingericht op de locatie van voorheen tuin 27 (tegenover de
Paddenpoel). Met subsidie van het Hoogheemraadschap zijn op deze locatie inmiddels natuurvriendelijke
oevers aangelegd. De bedoeling is dat in de Schuiltuin diverse planten een plek krijgen die op de Rode Lijst
van verdwijnende wilde planten in Nederland staan.

Het water is weer aangesloten
Op zaterdag 2 maart is het water weer aangesloten. Met onze nieuwe loodgieter zijn enkele eerder aan het
bestuur gemelde lekkages verholpen.
Mocht u een probleem met het water hebben: eventuele lekkages of andere incidenten kunt u melden aan
het bestuur via email tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Kandidaat-leden
Tabel overzicht kandidaat-leden bij Tuinvereniging Oostvliet
Stand per 01-01-2019:
Opgezegd in jan/feb:
Nieuw in jan/feb:
Stand per 01-03-29019:

41
2
0
39

Kandidaatleden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Wist u dat:


U uw oude frituurvet kunt deponeren bij het hek van de gasopslag.



U uw oude kaarsen en stompjes van kaarsen in een kratje in de kantine kunt deponeren. Daarmee
steunt u een goed doel.



U oud ijzer kunt inleveren. U kunt dat bij het hek van de gasopslag zetten, aan de rechterkant
tegen het clubgebouw.



U uw oude accu’s ook kunt inleveren bij ons, u kunt deze dan bij hek van de gasopslag zetten, wij
voeren deze dan af.



Het bestuur spreekuur alleen de laatste zaterdag van de maand is tijdens de winter, van 11.00 uur
tot 12.00 uur.



De bouwcommissie iedere laatste zaterdag van de maand aanwezig is tussen 10.00 uur en 11.00
uur

Agenda


Zaterdag 2 maart, aansluiten water



Zondag 17 maart vanaf 11.00 uur (tot 13.30 uur) weer een rondwandeling



Zaterdag 23 maart, vanaf 09.00 uur snipperen



Zaterdag 30 maart, Algemene ledenvergadering, vanaf 10.00 uur

Natuurlijk tuinieren

De tips van Vera, wat te doen in maart in de moestuin?

Het gebruik van kunstmatige, chemische middelen voor het bestrijden van ziektes en plaagdieren is iets
van de vorige eeuw. Helaas zijn veel tuinders vergeten dat het ook mogelijk is goed voedsel te kweken en
een mooie tuin te hebben zonder chemische middelen.
Je brengt uren door in je moestuin en vermaakt je prima met het verzorgen van je groenten, fruit en
kruiden. Het plezier verdwijnt echter als sneeuw voor de zon als je de eerste tekenen van verschillende
ziekten en plagen in de moestuin ziet. Tijd om actie te ondernemen en je groenten, fruit en kruiden te
beschermen tegen deze ziekten en plagen in de moestuin.
3 ziekten die je liever niet in de moestuin ziet:
PHYTOPHTHORA INFESTANS, ( ook wel aardappelziekte of tomatenziekte) Deze ziekte hoort tot de
waterschimmels. Regen en natte bladeren zijn dus je grote vijand.
Je kan dit herkennen door eerst bruine vlekken op de bladeren, die later verspreid wordt op de stengels en
daarna op de vruchten.
Bestrijding: zo droog mogelijk houden van de plant, door b.v. Afdak of kas. Lukt dat niet dan op een
zonnige plek met voldoende wind. Hierdoor droogt de grond rondom de planten sneller op. Aangetaste
bladeren direct verwijderen.
KNOLVOET. Dit is de ziekte die vooral bij koolsoorten tot uiting komt. De ziekte zit in de wortel van de
plant, dus eerst erg moeilijk te zien. Je herkent het omdat het blad verkleurt tot een donkergrijze kleur.
Omdat de wortels aangetast zijn (zwellingen) groeit de kool niet meer. Het is niet mogelijk om de ziekte
volledig uit te roeien. Je moet dus voorkomen dat de ziekte zich verder kan ontwikkelen, door de groenten
minstens vier jaar niet op dezelfde plek te zetten. Ook een hoge Ph- waarde (7,2) kan helpen dit te
voorkomen en de grond rondom de groenten droog houden.
Een tip: voordat je het koolplantje in de grond zet, stukje rabarber van 2x2 cm. in het
plantgat stoppen.
ROEST. Komt voor in de moestuin, maar ook in de gewone tuin. In de moestuin zijn vooral prei, uien en
verschillende fruitsoorten het slachtoffer. Je herkent daar de roestkleurige vlekken op de bladeren. Als je
er niets aan doet kunnen de roestplekken open springen waardoor de schimmelsporen los komen. Door de
wind wordt het verspreidt over je tuin.
Bestrijding: aangetaste bladeren zo snel mogelijk verwijderen van de plant. De planten de ruimte geven,
zodat er voldoende wind kan waaien rondom de planten. Roest ontwikkelt zich het liefst op warme,
vochtige plekken. Elk jaar de planten op een andere plek zetten.
Er zijn natuurlijk veel meer ziektes en plagen, even wat tips:
> Uien naast de wortelen zetten, dan heb je minder last van wortelvlieg, maar werkt alleen in de periode
dat de uien nog groeien.

> Afkooksels of aftreksels van planten om plagen te voorkomen en te bestrijden.
Heermoes aftreksel tegen schimmels. Brandnetelextract tegen luizen en rupsen.
> Koolvlieg/ koolwitje: kolen afdekken met insectengaas of koolkraag plaatsen. Koffiedik vinden ze echt
niet lekker.
> Dille bij de tuinbonen zetten, helpt tegen luizen. Bij het verschijnen van de eerste luis of als de eerste
peulen zichtbaar zijn, alle toppen uit de plant halen.
> Schuilgelegenheid voor egels maken. De eten allerlei schadelijke diertjes die in de tuin voorkomen, zoals
slakken, muizen, insecten enz.
> Heb je veel muizen op de tuin, veel narcissen zetten.
> Peterselie bij tomaten zetten, werkt tegen witte vlieg.
> Tomaten tussen kruisbessen planten, werkt tegen meeldauw.
Zo, even genoeg tips.
Wat kunnen wij in maart zaaien?
In maart kun je volgende gewassen al in de moestuin zaaien. Is de grond nog net iets te koud, maar wil je
toch al buiten zaaien? Warm de grond snel op door hem 10 dagen lang af te dekken met een stuk
doorzichtig plastic. Zelf wacht ik geduldig af tot april.
Opsomming: spruitjes, raapsteeltjes, radijs, rapen, snijbiet, spinazie, herfst- en winteruien, wortelen,
kapucijners, doperwten, peultjes, postelein en prei.
Wat kun je in maart op de vensterbank voorzaaien:
Andijvie, aubergines, komkommer, broccoli, koolsoorten, paprika, pepers, postelein en prei.
Voor de tomaten wacht ik zelf tot begin april, 6 weken voor het uitplanten (ijsheiligen). Door jaren lang
ervaring, geeft dit bij mij altijd het beste resultaat.
Vera, lid van de commissie Natuurlijk Tuinieren.

Eendenkorven
In de sloot bij het Bospad is door Paul Jekel en Diana Zwaan een
eendenkorf van wilgentenen geplaatst
Twee ander korven staan in de planning.
Die komen die dit jaar in de sloot bij het ophaalbruggetje.

Groet Paul

Ingezonden mededelingen
Verhuisbericht
De glas in lood ramen die in de kantine hangen zijn zoals jullie
misschien al weten gemaakt door Diana en Paul van Tuin 58.
Naast onze tuinhobby vinden wij het beiden ook erg leuk om
met glas te werken. We hebben verschillende malen op de
“Oostvliet mart” gestaan met onze Tiffany werkjes en ook huren
we jaarlijks een kraam tijdens de Leidse Bijenmarkt bij museum
Volkenkunde. Veel van deze spulletjes maken we in ons (ad hoc)
atelier. Het atelier hebben wij deze week verhuisd naar een
nieuwe locatie. We zitten nu op het oude Endegeest terrein in
Oegstgeest. Een prachtige omgeving en een fijne ruimte waar
we hopelijk lang gebruik van kunnen maken.
Voor diegenen die het leuk vinden om eens bij ons te komen
kijken houden wij op zaterdag 23 maart open huis. We zijn dan
open van 11.00 tot 16.00 Kom gerust een kijkje nemen. Wij
zorgen voor de versnaperingen We vinden het heel leuk als
jullie langs komen. Ruime parkeergelegenheid aan de overkant.
Onze nieuwe locatie is:
Endegeesterstraatweg 5
2342 AJ Oegstgeest
Paul

Zondag 17 maart 2e wandeling over onze vereniging
Om 13.30 starten bij de kantine.
Kijken naar het ontluikende voorjaar, weidevogels en wat er zoals op ons
pad komt.
Tot dan! Diana

Website

www.oostvliet.eu

Altijd actueel

Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Heeft u nog leuke tips of foto’s??
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

