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Van het bestuur
Onze voorzitter, Ed Jan Boting, stopt per direct als voorzitter. Zijn bericht hierover kunt u in
deze nieuwsbrief lezen.
Mogelijk komt deze mededeling rauw op uw dak. Wij als bestuursleden vinden het ook
ongelooflijk jammer dat Ed Jan stopt als voorzitter maar we begrijpen en respecteren zijn
besluit. Wij hebben met hem afgesproken dat vragen van individuele leden niet rechtstreeks
naar hem gaan, maar dat die lopen via het bestuur. Het bestuur kan Ed Jan
gelukkig vanwege zijn 22 jaar kennis en expertise nog steeds raadplegen,
‘Lucky us’. Bij de eerstkomende ALV zullen we uiteraard aandacht besteden
aan het vertrek van Ed Jan als voorzitter van tuinvereniging Oostvliet.
Ed Jan, bedankt voor alles!

In deze nieuwsbrief kunt u ook informatie vinden over het verwijderen van asbest, het
uitbaggeren van onze sloten, het vervangen van noodzakelijke beschoeiingen en het
aanleggen van natuurlijke oevers. Dit alles gaat gebeuren in de periode oktober 2020 tot en
met maart 2021. De leden worden hierover ook geïnformeerd in een afzonderlijke
‘ledenbrief’, die - tegelijk met deze nieuwsbrief - separaat aan hen wordt toegezonden.
Verder acht het bestuur het verantwoord om de werkbeurten weer op te pakken in de
maanden september en oktober. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met
coronamaatregelen. Informatie over die werkbeurten staat in deze nieuwsbrief en op de
website.
Wilt u alvast in uw agenda noteren dat de najaars-ALV zal plaatsvinden op zaterdag 17
oktober 2020. Door omstandigheden iets eerder dan de gebruikelijke laatste zaterdag van
oktober.
Ten slotte melden wij u dat het bestuur Berry Jansen bereid heeft gevonden om het
voorzitterschap tijdelijk op zich te willen nemen tot aan de voorjaars-ALV in maart 2021.
Tenzij al een nieuwe voorzitter gekozen kan worden op 17 oktober natuurlijk.
Het bestuur
Juun Arens, Ed Jan Boting, John Gerse, Eduard Groen, Berry Jansen

Bericht van Ed Jan
Voorzitter Ed Jan Boting stopt per direct als voorzitter van tuinvereniging Oostvliet. Hieronder
treft u zijn bericht hieromtrent aan.

Zoals de meesten van u weten, kamp ik al enige tijd met gezondheidsproblemen. Deze
problemen hebben mij nu helaas doen besluiten om per direct te stoppen met mijn
bestuurlijke activiteiten voor de tuinvereniging. Geloof me, het gaat me ontzettend aan het
hart want ik heb met heel veel plezier 22 jaar lang in het bestuur van onze tuinvereniging
gezeten.
Ik vind het moeilijk om te stoppen zeker nu we in een drukke tijd komen met de bouw van
het nieuwe clubhuis, baggeren en met de onderhandelingen met de gemeente m.b.t. het
nieuwe huurcontract. Ik vind het ook lastig om nu te stoppen omdat er net nieuwe mensen in
het bestuur zijn gekomen en ik de bestuursleden voor mijn gevoel nu in de steek laat. Aan de
andere kant realiseer ik mij dat mijn vertrek op dit moment een uitgelezen kans is voor een
nieuwe voorzitter om samen met al deze enthousiaste bestuursleden aan de slag te gaan.
In deze nieuwsbrief treft u dan ook de oproep aan voor een nieuwe voorzitter. Mocht u
interesse hebben, loop gerust even bij mij of de andere bestuursleden langs voor meer
informatie.
Na 22 jaar zit Oostvliet in mijn bloed. Dus helemaal niets doen voor de vereniging, dát kan ik
niet. Ik zal zeker klussen blijven doen voor de vereniging en ik verdiep me graag verder in
het Natuurlijk tuinieren binnen de vereniging.
Als laatste bedank ik iedereen voor de prettige samenwerkingen en het vertrouwen dat ik
mocht hebben als voorzitter.

Ed Jan

Voorzitter gezocht (én nog een algemeen bestuurslid)
Hiervoor heeft u kunnen lezen dat onze voorzitter, Ed Jan Boting, om gezondheidsredenen
stopt met het bestuurswerk. Om die reden is de vereniging nu op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Ook zijn we nog steeds op zoek naar een algemeen bestuurslid.
Leden die een van deze functies willen overwegen kunnen contact opnemen met het bestuur.

Lid bouwcommissie gezocht
We zoeken een enthousiast lid voor de bouwcommissie. Heeft u ervaring en affiniteit met het
bouwen van een tuinhuisje, schuurtje of kas? Vindt u het leuk om tuinleden te begeleiden bij
de vergunningaanvragen voor een tuinhuisje? Meld u dan aan bij de bouwcommissie.

Najaars-ALV: zaterdag 17 oktober 2020
Wilt u alvast de datum voor de eerstkomende algemene ledenvergadering in uw agenda
noteren: zaterdag 17 oktober 2020.

In verband met corona schatten wij in dat we uit moeten wijken naar een andere, grotere,
locatie. We laten u nog weten waar we gaan vergaderen.

Om in te schatten hoeveel leden van plan zijn te komen vragen wij u zich tevoren via de mail
aan te melden. In deze omstandigheden vinden wij het verstandig om per tuin met één
persoon naar de ledenvergadering te komen.

De agenda en de stukken worden volgens planning vier weken tevoren aan de leden
toegezonden (medio september).

We zullen tijdens de ALV onder andere spreken over de begroting voor 2021 en het
baggerwerk. Vanzelfsprekend zullen we ook aandacht besteden aan
verenigingsaangelegenheden het huishoudelijk reglement, huldigingen en dankbetuigingen.

Wij vragen u zich voor 5 september per e-mail aan te melden via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Op basis van het aantal aanmeldingen gaan we de meest geschikte locatie uitzoeken.

De werkbeurten gaan weer beginnen
Op de website heeft u het al kunnen lezen, in september en oktober vinden de werkbeurten
volgens rooster doorgang, te beginnen op zaterdag 5 september.
Het rooster ziet er als volgt uit.

1 - 18
5 september
19 -36
12 september
37 - 54
19 september
55 - 72
26 september
N.B. 17 oktober vervalt, vanwege de ALV

73 - 90
91 - 108
109 - 126

10 oktober
24 oktober
31 oktober

op die dag.

Zie voor het rooster en het doorgeven van wijzigingen de werkbeurtenpagina op de website.
Uiteraard wordt rekening gehouden met corona maatregelen. Leden die om een of andere
reden het verrichten van een werkbeurt bezwaarlijk vinden, kunnen u contact opnemen met
het bestuur via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Ploegleiders gezocht
We hebben ruimte voor twee nieuwe ploegleiders. Weet u veel van bloemen, planten en
onderhoud van tuinen? In plaats van uw eigen tuinbeurt begeleidt u als ploegleider vier of vijf
keer per jaar de tuinleden bij de tuinbeurten. Tijdens de tuinbeurten bepaalt u wat de
werkzaamheden zijn er helpt u met de uitvoering hiervan.
Uiteraard bent u ook verantwoordelijk voor de koffiepauze. U haalt de koffie en zorgt voor
een leuke sociale interactie tussen de tuinleden Tevens hebben we jaarlijks drie korte
vergaderingen: een voorafgaand aan het seizoen, een tijdens het seizoen en een bij de
afsluiting van het tuinseizoen.

Wachtlijst en vrijkomende tuinen
De afgelopen maand hebben zich opnieuw enkele kandidaat-leden ingeschreven. Ook hebben
enkele kandidaat-leden zich uitgeschreven. Inmiddels staan er 64 wachtenden op de lijst. In
de maand juli hebben twee leden de tuin opgezegd. Na taxatie worden deze voor bezichtiging
aangeboden aan de tien kandidaat-leden die het hoogst op de wachtlijst staan.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Overzicht inschrijvingen per 1 augustus 2020
Jaar van inschrijving
Plaatsen op de wachtlijst
Tot en met 2016
1 t/m 5
2017
6 t/m 10
2018
11 t/m 24
2019
25 t/m 36
2020
37 t/m 64 (+ 5 in de inschrijffase)
De eerstvolgende gelegenheid voor belangstellenden om zich in te schrijven is eind augustus.
Inschrijven kan alleen op afspraak. Belangstellenden hiervoor kunnen zich bij het bestuur
melden via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Asbest-bagger-beschoeiingen
Tegelijk met deze augustus-nieuwsbrief is aan alle leden een brief verstuurd over een
speciaal onderwerp: de baggerwerkzaamheden waarop we al jaren wachten.
Deze werkzaamheden gaan naar verwachting in oktober beginnen. Eindelijk! Dat heeft voor
de tuinen grenzend aan een sloot wel consequenties! In genoemde brief proberen we goed
zicht te geven op wat ons daarbij allemaal te wachten staat.

Door een gespecialiseerd bureau is begin februari geïnventariseerd wat de toestand van de
bagger én van de beschoeiingen is: om hoeveel bagger het precies gaat en waar de
asbestverontreiniging zit. De leden zijn over de aanvang van die inventariserende

werkzaamheden geïnformeerd in de nieuwsbrief van februari 2020. De rapportages van die
inventarisaties, met daarbij concrete voorstellen voor de aanpak van werkzaamheden, heeft
het bestuur begin juli ontvangen. Aansluitend daarop zijn de afgelopen weken diverse
overleggen geweest van het Oostvlietbestuur met de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
en met de gemeente om voorstellen over de werkzaamheden met elkaar door te spreken.

Wat gaat de gemeente doen
De sloten tussen en rond onze tuinen worden voor de ongeveer vijftien komende jaren op
diepte gebracht volgens de voorschriften van het Hoogheemraadschap. Vervolgens wordt álle
asbest langs het water uitgegraven, verwijderd en afgevoerd.
De gemeente geeft ook uitvoering aan haar beleid waar mogelijk oevers terug te brengen in
hun oorspronkelijke staat. Waar daar te weinig ruimte voor is, omdat een tuinhuis te dicht
aan de waterkant staat, wordt ter bescherming een nieuwe beschermende beschoeiing
aangebracht, die een levensduur van ongeveer dertig jaar heeft.
In genoemde ‘ledenbrief’ is opgenomen wat hoe dan ook gaat gebeuren in tuinen waar
asbesthoudende beschoeiingen aanwezig zijn, namelijk het verwijderen van die
beschoeiingen, het aanbrengen van vervangende duurzame beschoeiingen - alleen waar dat
noodzakelijk is voor het beschermen van opstallen - en het op de overige plaatsen in die
tuinen aanleggen van natuurlijke oevers. Maar de brief gaat ook over de aanpak van tuinen
waar niet-asbesthoudende beschoeiingen aanwezig zijn en welke keuzes leden daarbij
kunnen maken.
Leden zullen zich afvragen wat er precies in hun tuin gebeurt en of zij daarover in gesprek
kunnen met de gemeente en met een onafhankelijke deskundige. Dat wordt geregeld. Het
bestuur organiseert samen met de gemeente een of meer zogenoemde ‘tafeltjesdagen’, waar
leden kunnen overleggen over de werkzaamheden in hun tuin. Als vervolg op dat gesprek kan
desgewenst een ‘opname’ van de tuin worden gemaakt om te beoordelen of aanpassingen
van de voorstellen nodig zijn.

Wat als leden iets niet of anders willen
Het is van belang dat leden de speciale brief over ‘asbest-bagger-beschoeiingen’ goed
doorlezen en op zich laten inwerken. Want ondanks dat leden móeten toestaan dat het asbest
wordt verwijderd en ter plaatse de huidige situatie in de tuin sowieso verandert, kan er iets
zijn dat om een andere oplossing vraagt. En wellicht ís er een andere oplossing. Alleen een
gesprek op de tafeltjesdag kan daar antwoord op geven.
Aan leden wordt gevraagd zich tijdig in te schrijven, graag uiterlijk een week daarvoor, voor
de tafeltjesdag op zaterdag 29 augustus. Dit in verband met de organisatie van de dag. Een
inschrijfformulier hangt in de kantine. In september wordt mogelijk nog een tafeltjesdag
georganiseerd.
Klik hier voor een gedetailleerdere tekening www.oostvliet.eu/asbest-bagger-beschoeiingen
van ons terrein, waarin staat aangegeven welke type bagger waar aanwezig is en waar zich
asbesthoudende beschoeiingen bevinden.

Toekomst volkstuinen in de Visie stadstuinieren
De gemeente Leiden is bezig met het opstellen van nieuw gemeentelijk beleid voor
stadstuinieren, waaronder volkstuinen. Dit beleid wordt opgeschreven in de zogenoemde Visie
stadstuinieren. Het concept van deze visie is nog niet openbaar. Wel is onze tuinvereniging
betrokken geweest bij het opstellen van de visie, via de Leidse Bond van Amateurtuinders
(LBA).
Namens de LBA heeft Eduard Groen op 23 juni deelgenomen aan een ‘stakeholder-overleg’
van de gemeente met organisaties die in Leiden op een of andere manier tuinieren. Naast de
LBA zijn dat de Vereniging Leidse Schooltuinen, Vrij Groen, Stichting Leiden Oogst (Het Zoete
Land), Stadstuinen Leiden (Park Matilo), Tuinen Merenwijk en Groendichterbij 71.
Een van de onderwerpen die in de visie aan bod komt is de compensatie van volkstuinen die
in verleden vanwege andere stedelijke functies zijn verdwenen. De gemeente heeft met de
LBA de afspraak (een convenant) dat nog bijna vijf hectares voor volkstuinen worden
ingericht. Uit het concept is nu duidelijk geworden dat de gemeente van mening is dat de
mogelijkheden zijn uitgeput. Behalve de daartoe bestemde hectares in de Oostvlietpolder
(ruim twee hectare: de stroken weidegrond langs de tuinverenigingen Oostvliet en OTV) ziet
de gemeente geen verdere mogelijkheden. Ook niet langs de in aanleg zijnde Rijnlandroute
nabij de Stevenshof. Het is met name die laatste locatie waarvoor de LBA zich sterk voor wil
maken. In dat deel van de stad immers ontbreken volkstuinen.

Drie keer hetzelfde gebied naast elkaar: op de kaarten rechts zijn de twee stroken uitgelicht waar
volgens het bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016 nog circa 150 volkstuinen kunnen worden
aangelegd; tuinen van 50 tot 150 m2 groot (illustratie: Eduard Groen).

Heel fraai vindt de LBA (en daarmee de Leidse volkstuinverenigingen) dat op veel plekken in
de stad kleine en grotere initiatieven worden gestimuleerd om in de nabije woonomgeving
gezamenlijk te kunnen tuinieren. Het belang van de volkstuinen wil de LBA daarbij goed in
het oog houden. De lange wachtlijsten tonen aan dat nog steeds grote behoefte bestaat aan
extra volkstuinen in onze stad.
De concept-visie ligt tot begin september bij de Leidse Milieuraad voor advies. In de loop van
september zal de ontwerpvisie waarschijnlijk openbaar worden en voor inspraak aan eenieder
worden voorgelegd.

Gebruik van lawaaiige apparaten op de tuin
Tijdens de ALV op 26 oktober 2019 is tijdens de rondvraag gevraagd of het gebruik van
aggregaten buiten het seizoen kan worden verruimd. Het bestuur heeft daarop geantwoord
dat het in een volgende ALV aan de orde kan komen. In deze nieuwsbrief doet het bestuur
een vooraankondiging van een voorstel dat het bestuur in gedachten heeft.
Het huidige artikel 3.16 in het Huishoudelijk Reglement luidt:
“Het is niet toegestaan brandstofgeneratoren en motorisch aangedreven apparatuur te
gebruiken op zon- en feestdagen of na 8 uur ’s avonds en voor 10 uur ’s ochtends.”
De tekst van dit artikel is negatief verwoord. Positief geformuleerd staat er het volgende: het
is toegestaan om lawaai makende apparaten te gebruiken van maandag tot en met zaterdag
tussen 10.00 en 20.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.
Het gedane verzoek in de vorige ALV vraagt ons met elkaar te beslissen (in een volgende
ALV) of wij buiten het tuinseizoen, dus van november tot april, willen toestaan dat ook op
zon- en feestdagen gebruik mag worden gemaakt van lawaai makende apparaten.
Het bestuur overweegt om daarvoor de volgende opties aan de leden voorleggen.
Gebruik buiten het tuinseizoen toestaan op zon- en feestdagen:
a) tussen 08.00 en 20.00 uur;
b) tussen 10.00 en 20.00 uur;
c) tussen 13.00 en 17.00 uur.
Als een van deze opties bij een stemming geen meerderheid haalt wordt het besluit
automatisch optie c:
d) niet toestaan (dus het huidige artikel zo laten).

Wilt u een andere optie in stemming gebracht hebben tijdens de ALV, laat dat dan s.v.p. voor
1 september aan het bestuur weten (via een email aan tuinverenigingoostvliet@gmail.com ;
Dan kunnen wij het tijdig verwerken in het voorstel.

Agenda
10 september

bloemstukjes maken (vanaf 13.00 uur) voor de inwoners van de Lorenzhof

17 oktober

najaars-ALV

31 oktober

het water op de tuinen wordt afgesloten

Zie voor activiteiten ook de website, www.oostvliet.eu
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Het natuurlijke tuinieren

Maaibeleid voor ‘onze’ dijk
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat de kruidrijke begroeiing op de dijk langs het Asterpad
naar tuinvereniging Oostvliet (haaks op de Vlietweg 66F) op 21 juli is gemaaid. Dat is gedaan
door de gemeente en dat verraste ons aangezien we vorig jaar, in maart 2019, met het ZuidHollands Landschap hadden afgesproken dat onze tuinvereniging de berm zou inzaaien en
maaien in het kader van ‘natuurlijk tuinieren’ op onze tuinvereniging. Die afspraak was
blijkbaar niet goed gecommuniceerd met de gemeente.

Inmiddels heeft het bestuur met de afdeling Stedelijk Groenbeheer van de gemeente de
volgende afspraak gemaakt.
Onze tuinvereniging gaat de dijk tweemaal per jaar maaien:
* in de tweede helft van juli;
* eind september/begin oktober.
Op die manier krijgen we een meer gevarieerd bestand planten. Na het maaien laten we het
maaisel een paar dagen liggen zodat het zaad achterblijft (we hebben de dijk op delen
ingezaaid met een zaadmengsel). Het maaisel voeren we zelf af.
De wateroeverplanten op het talud van de dijk maaien wij niet. De dijk is op die plek te
kwetsbaar, met gevaar voor doorbraak. Dat deel laten wij graag aan de gemeente / ZuidHollands Landschap.

De schuiltuin krijgt steeds meer vorm

Met een paar vrijwilligers is de schuiltuin voorbereid voor de beplanting in het najaar
Er is alvast een selectie van gemaakt van planten uit de Rode lijst die dan hun plek in de
schuiltuin gaan krijgen.

grote pimpernel

wilde akelei

slanke sleutelbloem

kievitsbloem

knikkend nagelkruit

Foto van de maand
De duif heeft haar nest gemaakt boven op de lamp die
bij de winkel hangt en zit hier op haar gemak de eieren
uit te broeden.

Inmiddels…

De houtduif
De houtduif is een echte knuffelaar. Ook is de houtduif bijzonder onhandig. Een nest bouwen
gaat de duif niet makkelijk af: er vallen soms meer takken uit het nest dan er in blijven. Het
nest is soms zo grofmazig, dat er zo nu en dan een ei uitvalt. Als er eenmaal jongen zijn
geboren heeft de houtduif nog iets speciaals; beide ouders geven 'moedermelk'! Ze vormen
het voedsel voor de jongen om tot hoogwaardige duivenmelk, een kaasachtige stof uit de
krop, rijk aan vet en proteïnen. Ze zijn niet afhankelijk van insecten, zodat ze een langer
broedseizoen kunnen hebben. Ze eten groenten, eikels, beukennootjes en bessen.
En nu het geluid. een houtduif roept een strofe van vijf lettergrepen “roe koe koe koe koe”
Op z’n Leids wordt dat natuurlijk “koekoekerrroeoe”

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.

