Volkstuinvereniging
Hardinxveld- Giessendam

NIEUWSBRIEF 2020 – Nr. 2 - juni

HET WEER IS ALTIJD BIJZONDER!
Dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt!
De maand april gaf ons veel mooi weer en op
sommige dagen werd een zomerse temperatuur
gemeten. Heerlijk, wanneer je vanwege de coronabeperkingen thuis blijft, toch een stukje gaat
wandelen, een fietstochtje maakt of naar de
moestuin gaat. Door dat mooie weer werden we
uitgenodigd om aan de slag te gaan en op de tuin
zagen we de voorjaarsgroenten tevoorschijn komen.
Er werd o.a. al genoten van sla, spinazie en radijs!
Maar, o, o, wat was het droog! Die mooie resultaten
kreeg je alleen maar wanneer je bereid was
regelmatig te gieten. Er zijn duizenden gieters water
over de tuinen gesjouwd!
Vanaf 28 april kregen we een paar dagen met regen;
er viel in totaal ca. 20 mm. Bij de intense
zonnestralen en de vaak straffe koude wind stelde
die regen weinig voor; het bleef te droog!
Door dat mooie weer waren we de kalender een
beetje vergeten; er werden in april al bonen gelegd,
de tomaten en courgettes kwamen naar de
Moeshof.
En toen ……………. IJSHEILIGEN !
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Wie waren er jarig op 11 t/m 14 mei? Dat waren de
heiligen: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei),
Servatius van Maastricht (13 mei) en Bonifatius van
Tarsus (14 mei)

Soms werd er afgedekt, maar ook daar ontstond
vorstschade.
Ze hebben in 2020 hun naam eer aan gedaan!
Op zondag 10 mei ging de temperatuur minstens 10
graden omlaag en de nachten werden tijdens de
IJsheiligen steeds kouder: nachtvorst!!!
De tuinders die tijdens die dagen ’s morgens op de
tuin kwamen liepen rond en zagen dat op veel
plaatsen de aardappels waren bevroren. Daarbij
werd wel de vraag gesteld: waarom treedt schade op
bij het ene gewas en in mindere mate bij het andere?

Maar de droogte bleef; we moesten tot 4 juni
wachten voor er regen kwam. Tot die dag werden er
opnieuw vele gieters geschouwd en was het geronk
van de motoren van waterpompen en aggregaten
continu op de tuin te horen.
In de nacht van 12 op 13 juni viel er 27 mm regen!

VAN DE VOORZITTER:
Geachte leden,
Het voorjaar is voor velen van ons anders verlopen;
de eerste Colorado kevers meldden zich al vroeg,
waarna we ook nog diverse keren nachtvorst over
ons heen kregen met hierdoor o.a. veel bevroren
aardappels.
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Met vriendelijke groet, Nico Klomp, voorzitter
Ik heb aan diverse personen gevraagd om de spullen
die (te lang) langs het hoofdpad liggen daar weg te
halen, hierdoor is het veiliger en krijgt het hoofdpad
een beter aanzicht. De kar voor het groenafval staat
weer op z’n oude plaats. Al het andere afval dat u
heeft, moet u zelf afvoeren!
De grond van Dhr. Heikoop is verkocht en zoals u
gezien hebt is er inmiddels een dam door de sloot
gemaakt. Door de bouwwerkzaamheden kunnen
wij af en toe enige overlast ondervinden van
bouwmaterialen die daar neergelegd kunnen
worden. Graag uw begrip hiervoor! Ik heb heel goed
contact met de dhr. Leenman die daar gaat bouwen.
Hij zal alles in het werk stellen om voor ons de
overlast tot een minimum te beperken. Ondervindt
u problemen, bel mij er dan even over tel 0648473183.
Aandachtspunten!!
Bij mijn aankomst op het complex als er niemand
aanwezig is zijn de hekken diverse keren niet op slot.
 Als u als laatste weg gaat met uw auto sluit het
grote hek en doe het op slot. Dit geldt ook als u
als laatste weg gaat voor de kleine poort.
 Wilt u niet in het gras parkeren, laat uw auto als
u niets hoeft te laden of lossen op de
parkeerplaats staan, of breng de auto terug.
 Mocht u toch naar achteren rijden, houdt uw
snelheid op max 5 km!!
 De
Coloradokever
wordt
weer
veel
waargenomen op het aardappelgewas. Ook Bas
de Deugd kan uw aardappelgewas bespuiten om
de kevers en larven te bestrijden. Bel dan even
met hem: 06-52657880. Als u tegen spuiten van
de Coloradokever bent, dan moet u deze zelf
bestrijden. Dit moet u tenminste om de andere
dag doen. Wij zijn wettelijk verplicht de
Coloradokever te bestrijden. Als u niets doet,
kunnen wij als bestuur opdracht geven om op uw
kosten te laten spuiten. Help ons om deze kever
te bestrijden.

BESTUURSVERGADERING:
Maandag 8 juni jl. heeft er een eerste V.T.V.
Hardinxveld-Giessendam bestuursvergadering in de
nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Hierbij een
kort verslag van de besproken agendapunten.
In de najaarsvergadering zal er een nieuw concept
van het huishoudelijk tuinreglement worden
gepresenteerd. Als bestuur gaan we komende
maanden hierover brainstormen en het concept
verder
uitwerken.
Gezien
de
huidige
omstandigheden is er behoefte en vraag om een
duidelijk tuinreglement en toezicht. Mocht u zelf
wensen of tips hebben, kunt u dit mailen naar
c.adriaanse@kpnmail.nl
Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe
schuur medio oktober 2020 officieel worden
geopend. Een werkgroep zal dit event verder
uitwerken en u op de hoogte houden.
De tuincommissie, de heren C. Poortvliet en C.
Adriaanse, zullen de komende maanden waar nodig
met u kennismaken op de tuin en strikter toezicht
gaan houden op het onderhoud van de volkstuinen.
Zij mogen u aanspreken als er achterstallig
onderhoud is of zaken zijn die niet overeenkomstig
het reglement zijn. Ook als u zelf vragen of
opmerkingen heeft, kunt hen aanspreken. Tuinen
doen we samen en met elkaar houden we ons aan
de regels.
Er zijn een aantal leden die de contributie 2020
en/of de bestelling van het zaad nog niet hebben
betaald. Hierbij een dringend verzoek dit z.s.m. over
te maken. Beste leden, zorg dat uw openstaande
rekening betaald wordt.
Aandacht voor het parkeren, let op uw snelheid op
het hoofdpad: max. 5 km (zie bericht voorzitter).
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Ook een punt van aandacht is muziek op de tuin. Als
uw muziek wilt luisteren; prima, de technische
middelen zijn ruim. U kunt ”oortjes” gebruiken zodat
uw medetuinder geen last van uw muziek heeft. Als
bestuur willen we dat er niet openlijk muziek
aangezet wordt. We rekenen op uw medewerking.
Barbecueën of familiefeesten zijn niet toegestaan.
Er staan inmiddels 7 kandidaten op de wachtlijst
voor een volkstuin.
Nog op de agenda:
o Procedure voor nieuwe leden, nadere uitwerking
volgt.
o Goede communicatie en verantwoordelijkheid
met en voor elkaar.

DE BOUW VAN EEN GEMAAL

een gemaal van 600 m3/min gebouwd in GrootAmmers.
Wanneer er gekozen wordt voor optie B ligt er voor
ons natuurlijk de belangrijke vraag: welk tracé wordt
gekozen om een aanvoerkanaal naar het gemaal te
graven? Er zijn afgelopen jaar 7 tracés (A t/m G)
getoond, waarvan tracé A over De Moeshof en de
voetbalvelden liep.
Na deze voorstudie en na de nodigen gesprekken, is
gebleken dat - om allerlei redenen - een aantal van
die tracés weinig kansrijk zijn. Bij de eventuele
uitwerking van keuze B - een gemaal in Hardinxveld
- wordt het aanvoerkanaal gegraven in het
zoekgebied van de tracés C, E en een deel van tracé
B.
Hiermee is tracé A – over onze moestuinen –
definitief vervallen.

Zowel op de ledenvergadering als in de nieuwsbrief
werd informatie gedeeld over tracékeuze en de
bouw van een watergemaal aan de Merwede. Wat is
het laatste nieuws hierover?
Van 30 april tot 27 mei ligt een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau ter inzage en ieder kan daarop een
zienswijze geven. In de Notitie worden twee
kansrijke locaties gegeven waarover in september
wordt besloten welke van de twee verder zal worden
uitgewerkt.
Wat gaat het worden: A of B ???
A. 2026: Het bouwen van een gemaal met een
capaciteit van 1800 m3/min in Groot-Ammers.
Verbreden of verdiepen van de Ammersche boezem
tot 1800 m3/min. In 2035 verbeteren van het
middensysteem in de Overwaard. In Hardinxveld
gebeurt dus niets.
B. 2026: Het bouwen van een gemaal met een
capaciteit van 1200 m3/min (meer kan er niet door
de Giessen) in Hardinxveld-Giessendam. Verruiming
van het doorstroomprofiel in de bocht bij GiessenOudekerk. Bij afvoer van meer dan 1200 m3/min
springt het gemaal van Kinderdijk bij. In 2035 wordt

Samenvattend: tot medio september afwachten
waar een gemaal gebouwd gaat worden; aan de Lek
of aan de Merwede? Komt het aan de Merwede te
staan dan loopt het aanvoerkanaal niet over de
Moeshof!

EEN STUDENT ? STAGIAIR?
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SLIEDRECHT Op Koningsdag deelden de vrijwilligers
van Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht de pakketjes
uit voor het moestuin-thuis-tuin-project. Burgemeester
Dirk van der Borg nam ook een kijkje en kreeg een
pakket mee en krijgt de digitale lessen toegestuurd om
ook te gaan tuinieren. Ruim tachtig pakketten werden
gemaakt en uitgedeeld.

Wat een prachtig project hebben ze in Sliedrecht
bedacht. Dat zouden we in Hardinxveld ook moeten
stimuleren! Tachtig kinderen die het tuinieren willen
leren!
Op ons complex zagen we ook iets van dit project.
De buurjongen van de familie van der Nat van tuin
nr. 18 had zo’n pakket gekregen en wilde graag van
een ervaren tuinman leren hoe hij zou kunnen
tuinieren. De familie Van der Nat schreef: Hij komt
nog op de tuin. Hij komt mijn broer helpen, want mijn
broer ziet alles niet zo goed meer. Jong en oud helpen
elkaar!

BRUIDEGOM OP DE TUIN
Wel en wee op de moestuin is soms leuk om te
vermelden. Arwin Adriaanse van tuin nr 22 treedt op
26 juni in het huwelijk. Zijn tuin ligt er perfect bij! Zou
hij z’n trouwfoto’s op de tuin willen maken? We
feliciteren het bruidspaar van harte en wensen hen
een mooie dag toe!

ONKRUID VERGETEN ?!?
In de vorige nieuwsbrief stond: Soms kun je bij het
spitten een onkruidplant laten staan. Dit plantje
stond langs het pad en straks als het bloeit, genieten
de bijen hier enorm van: het is Slangenkruid (Echium
vulgare)

Dit plaatje leverde 2 reacties op! Arie van Eijk
vertelde dat het geen Slangenkruid was, maar
Komkommerkruid! Hij had het zelf geteeld! Joke
Uyterlinde noemde het Borage. Dat had zij in de tuin
geteeld en waarschijnlijk is zaad van het plantje van
één van hen overgewaaid naar andere tuinen.
De Borage of bernagie, ook vaak komkommerkruid
genoemd, is een gemakkelijk herkenbare,
ruwharige, eenjarige plant met blauwe bloemen.
Borago zou van het Latijnse “borra” komen dat “wol”
betekent, verwijzend naar de dikke, grijze en korte
beharing van de plant.
Komkommerkruid is eetbaar
Je kan borage ook eten. De bloempjes zijn eetbaar
en smaken lekker zoet. Het blad kan je ook eten, het
smaakt naar komkommer. Dat verklaart dan gelijk de
naam van de plant! De bloemen en het blad worden
in salades veelvuldig gebruikt.
De Latijnse naam Borage officinalis duidt ook op
gebruik van deze plant door de apotheker. In de
oudheid werd deze plant gebruikt als
geneeskrachtige plant.
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Komkommerkruid is favoriet bij bijen
Borage is erg geliefd bij bijen en hommels. De plant
maakt veel nectar. Je zal zien dat de bijen af en aan
vliegen als de borage bloeit.

Oei, het zijn wel forse planten geworden!

WAT IS DIT VOOR EEN BEEST?
We kregen een foto van dit beestje met de vraag
wat het is.

Op deze foto eet lieveheersbeestje Coleomegilla
maculata van de eieren van de coloradokever.
De coloradokever eet ook bladeren en bloemen van
andere nachtschade-achtigen die commercieel
worden geteeld, zoals tomaat, aubergine en soms
ook die van pepers en tabak.
Tip: Veel tuinders proberen dagelijks de
coloradokevers in hun aardappelen te vangen. Dat is
een nauwgezet werkje. Maar, wanneer je volwassen
kevers vangt ben je eigenlijk al te laat. Als larve
hebben deze kevers zich volgevreten aan jouw
aardappelloof. Beter kun je bij de inspectie in je
gewas aan de onderkant van de bladeren kijken en
vooral onder de onderste bladeren. Daar zitten de
eitjes en wanneer je die verwijdert voorkom je
eerder je schade.

VOGELS OP EN OM DE MOESHOF

Dit is een larve van een lieveheersbeestje. Je ziet ze
nu veel in de aardappelen. Ze zijn onze belangrijkste
helpers bij het bestrijden van de coloradokevers. Dus
……… wees er zuinig op!

Op en om ons tuincomplex zitten heel veel vogels.
De meeste tuinders hebben alleen maar oog voor
eenden, duiven en eksters en dat is begrijpelijk,
maar wie oplet verwondert zich over de
vogelrijkdom. Onlangs werd me duidelijk dat
meerdere tuinders veel kennis hebben van vogels.
We noemen een paar soorten die ons extra laten
genieten van het tuinieren.
Dikwijls horen we de krachtige zang van een heel
klein vogeltje. Het had een nestje gemaakt in de
walkant bij het laatste bruggetje aan de linkerkant.
Door stokjes bij het nestje te zetten hebben we het
nestje tijdens het maaien kunnen behouden.
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Een andere leuke vogel op de tuin is de roodborst.
Dit vogeltje kennen we vooral wanneer we zelf
spitten. Vrijwel altijd is het roodborstje in de buurt
om tijdens het spitten te zoeken wat zich in de
omgewoelde aarde bevindt.

ze ook vangen? Onderstaande foto van Bas de
Deugd toont een flinke karper die afgelopen week
werd gevangen en weer teruggeplaatst!

Een echte lentebode is de heggemus. Wanneer je
hem ziet denk je aan een musje, maar als we beter
kijken zie je dat de onderkant van het vogeltje een
blauwachtige kleur heeft. Hij zingt al krachtig in de
maand februari, maar ook later in het jaar kunnen
we de heggemus horen en zien.
En geniet u ook zo van de groene specht. Het luide
geroep van deze vogels, wat een beetje aan lachen
doet denken, hoor je vanuit de bosjes langs het
voetbalveld en de bomen die wat verder weg aan de
oostkant staan. Kom je ’s morgens als eerste op de
tuin dan zie je deze schitterende vogel – groen met
een rood petje – zomaar op het pad zitten of ergens
tussen de tuinen.

KLEIN TUINGELUK

Op vrijdag 15 mei hoorden we aan de oostkant van
onze tuinen een wel heel bijzonder geluid. De
kenners herkenden het direct: daar zat een
wielewaal die waarschijnlijk op doorreis was.
Dudeljo klonk zijn lied!

Op de laatste pagina vindt u enkele foto’s die zijn
genomen tijdens de werkzaamheden aan de
nieuwe schuur op zaterdag 13 juni.

EN VISSEN ………………
In de sloot langs onze tuinen zitten ook flinke
vissen. Soms schrikken ze van je en zie je een flinke
golfbeweging ……… wegwezen, denkt die vis. Kun je

MET VRIENDELIJKE GROET,
Het bestuur van VTV-HG.
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