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Van uw voorzitter
De nieuwjaarsborrel was erg goed bezocht op 4 januari. Het was fijn om daar
zovelen te zien en te spreken.

Het bestuur heeft in januari niet vergaderd. Een soort van winterstop.
We pakken de draad op woensdag 5 februari weer op. Dan gaan we zo langzamerhand ook
nadenken over de voorbereiding van de voorjaars-ALV op 28 maart.
Onder andere het baggeren van de sloten zal op de agenda staan. U kunt daarover al iets
lezen verderop in deze nieuwsbrief.
Het water wordt weer aangesloten in het eerste weekend in maart. Dat is eigenlijk al
best snel.

Berry Jansen, voorzitter a.i.

Voorbereidingen voor baggerwerkzaamheden op 5,6 en 7 februari
De gemeente Leiden heeft opdracht gegeven om te inventariseren waar op onze
tuinvereniging precies asbesthoudende beschoeiingen aanwezig zijn.
Daartoe zullen in de eerste week van februari, van woensdag tot vrijdag onderzoeken
worden verricht (5, 6 en 7 februari vanaf 8.00 uur).
Dit betreft een waterbodemonderzoek en een inventarisatie van de oevers en
grondstroken langs de watergangen.
Het waterbodemonderzoek zal grotendeels vanaf het water plaatsvinden. De
onderzoekers nemen daartoe een bootje mee. Afhankelijk van de plaatselijke situatie
zullen zij ook de tuinen betreden.
De inventarisatie van de beschoeiingen zal vanaf de kant plaatsvinden. Medewerkers van
het door de gemeente ingeschakelde bedrijf zullen de tuinen betreden om per tuin de
situatie bij de watergang te bekijken en vast te leggen.
De projectleider heeft aan het bestuur van Oostvliet laten weten dat zij zorgvuldig zullen
werken en de overlast tot een minimum willen beperken.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Voor wat betreft de uitvoering en bekostiging van het baggeren is het bestuur van
Oostvliet in onderhandeling met de gemeente Leiden, samen met de Leidse Bond van
amateurtuinders (LBA).
Hierover kunt u van het bestuur meer informatie verwachten in de maand maart.
De feitelijke baggerwerkzaamheden zullen niet eerder aanvangen dan in het najaar van
2020. Reden daarvoor is voornamelijk dat in die periode de negatieve ecologische
effecten minimaal zijn in vergelijking met een andere tijd in het jaar.
Eduard

Verslag van het LBA-congres gehouden op 12 december 2019
Het congres van de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA) komt tweemaal per jaar
bijeen, in mei en in december.
Bij het afgelopen congres, op 12 december 2019, waren vier afgevaardigden als
stemgerechtigde leden voor Oostvliet aanwezig: Hans Geerders, Sabine Jimkes, Sandra
van Sabben en Corrien van de Wetering.
Zij vertegenwoordigden met z’n vieren de 125 leden van Oostvliet. Samen met de
afgevaardigden van de andere vijf Leidse tuinverenigingen vertegenwoordigen zij tegen
de 1200 leden.
Onze afgevaardigden besloten mee over tal van onderwerpen zoals het aanpassen van de
procedure voor het taxeren van tuinhuisjes en het wijzigen van de bouwregels voor
tuinhuisjes. Het verslag van het congres is tegelijk met de februari-nieuwsbrief van
Oostvliet naar alle leden van Oostvliet toegestuurd.
Jaarlijks wordt door de ledenvergadering (de ALV) besloten wie onze vereniging bij de
LBA-congressen mag vertegenwoordigen. Oostvliet kan daartoe maximaal vijf leden
afvaardigen. Tijdens de komende ALV, op 28 maart 2020, worden deze afgevaardigden
weer gekozen.
Eduard

Reiniging en onderhoud van het hoofdriool
In opdracht van de gemeente is afgelopen maand het hoofdriool gereinigd en
geïnspecteerd met een camera om te kijken of de afvoerbuizen nog goed zijn door de
Firma Riool.nl.
Tijdens het reinigen bleek toch wel dat er erg veel troep
in het riool terecht komt wat daar niet hoort.
Dit veroorzaakt dan ook regelmatig verstoppingen in de
rioolleidingen die vanaf de tuinen komen, deze leidingen
zijn wat kleiner van doorsnede.
Onze vraag is dan ook om daar toch scherper op de letten
om onnodige verstoppingen te voorkomen.

Alvast bedankt!
Het bestuur.

In Memoriam
Eind vorig jaar kregen we het trieste bericht dat op 27 december ons oud tuinlid en ons
erelid Dirk van den Hoek is op 82 jarige leeftijd is overleden. Er zijn namens onze
tuinvereniging een paar leden op de uitvaart aanwezig geweest.
Dirk is samen met vrouw Paulien 24 jaar lid geweest van onze vereniging en heeft tijdens
deze periode zich met veel passie ingezet als vrijwilliger. Dirk heeft 10 jaar in ons
bestuur gezeten en had “onderhoud complex” in zijn portefeuille.
Hij en zijn vrouw Paulien waren jarenlang de drijvende krachten van het jaarlijkse
bloemschik-evenement. Hoeveel bloemstukjes zullen zij niet gemaakt hebben voor
bewoners van het verzorgingshuis Het Lorentszhof?
Wij wensen Paulien en familieleden heel veel sterkte met dit enorme verlies.
Het bestuur

Het natuurlijke tuinieren op ons tuincomplex

De maandelijkse tuintips van Vera
In februari komen deze te vervallen. De volgende tips komen in maart.

Informatie over het natuurlijke tuinieren
Hergebruik van snoeihout en tuinafval
De takkenwal, is makkelijk te maken en een ideale leef- en broedplaats voor kleine
vogels, zoogdieren zoals wezels en egels, heel wat insecten en zwammen.
Lange wilgentenen, zijn ideaal om je tuin van wat creatieve en praktische elementen te
voorzien: levende schuttingen, hekvlechtwerken, poortjes, bankjes of speelhutten.
Stapelmuren, kunnen gemaakt worden van oude tegels en stenen uit de tuin. Allerlei
planten en dieren kunnen zo een plek in de tuin vinden. Hoe meer holletjes, spleten en
variatie een stapelmuur heeft, des te meer kleine dieren er gebruik van kunnen maken.
Als het binnenste deel opgevuld is met takken, blad en grond is dit een goede plek voor
de overwintering van salamanders en padden. Ook ’s zomers kunnen deze amfibieën een
schuilplek tussen de stenen vinden. Insecten zoals graafbijtjes kunnen de open plekken
tussen de stenen gebruiken voor een nestje, net als de bijensoorten die hiervoor het dode
hout tussen de stenen gebruiken.

Het snoeiafval, van de vlier, braam, kiwi, en de holle stengels van brandnetel, bamboe
en riet kan gebruikt worden voor het maken van bijenhotelletjes voor de wilde solitaire
bijen. Ze knagen het mergel uit de takjes en de holle bamboe om nesten van te maken.

Bijenverblijfplaatsen
Een aantal soorten van de solitaire bijen maken hun nesten in een bijenhotel. Gaten in
hardhouten takken, rietstengels, bamboe en dergelijke worden door de bij gevuld met
een ei en een voedselpakketje. Daarna wordt de ingang afgesloten. Het ei wordt een
larve en die verpopt tot een bij, kan direct eten, maakt de ingang open en vliegt weg.

GESCHIKT HOUT VOOR BIJENNESTVERBLIJVEN
eik – appel – peer – kers – kastanje – robinia of walnoot.
Hier kunnen gaten in geboord worden, het liefst dwars op de houtvezels!
Het boren op de kopse kant maakt barsten in de bijenverblijven.
Schuur de ingang glad zodat de vleugels van de insect niet beschadigd raken.
Gebruik scherpe houtboortjes van 3 t/m 11 mm.
Boor ± 15 cm diep, achterkant blijft dicht.
De gaten worden schuin ingeboord om inlopen van water te voorkomen.

BIJENHOTELLETJES MAKEN
Pak een oude mok of conservenblik.
De bamboe en de takjes met mergel op maat
knippen en de opening glad schuren.
Zorg ervoor dat het bijenhotelletje een zonnig
plekje krijgt in de bloementuin en niet in kan
regenen!

De werkzaamheden die gedaan worden door de vrijwilligers van
het natuurlijke tuinieren
o De botanische schuiltuin, er wordt gewerkt aan het ontwerp en de inrichting.
o De achterkant van het ingangsbord is inmiddels voorzien van een bijenhotel.
Er wordt nog gewerkt aan de inrichting hiervan.
o De vlindertuin rond het ingangsbord wordt ingericht met beplanting voor bijen,
vlinders en vogels. En er worden vogel- en vleermuisverblijven opgehangen in de
bomen.
o Het onderhoud van de dijk en de ecologische zones.
Gerda, redactie Nieuwsbrief

Kandidaat-leden / vrijkomende tuinen
Op de wachtlijst staan momenteel onveranderd 45 kandidaat-leden.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur
via tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Eduard Groen, secretaris bestuur

Agenda
(zie voor meer informatie elders in deze nieuwsbrief en/of op de website)


9 februari, nestkastjes maken voor vogels (zie ingezonden mededeling van OTV)



21 maart, snipperen hout bij Oostvliet



28 maart, voorjaars-ALV Oostvliet



14 mei, congres Leidse Bond van Amateurtuinders (bij Ons Buiten)

Ingezonden mededeling

Nieuwsbrief
Berichten, tuinfoto’s en tuinverhalen kunt u sturen naar de redactie van de Nieuwsbrief
Eduard Groen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Gerda Verhoog: gerdaverhoog@gmail.com

Website
www.oostvliet.eu

Altijd actueel

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

