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2 Tuinpark Wijkergouw

Correspondentie: 
Tuinpark Wijkergouw
Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam
Telefoon: 020-4904567
Email: tuinparkwijkergouw@gmail.com
Website: www.wijkergouw.nl
Bankrekening nr.: NL83 INGB 0005 0900 56
Vermeld bij alle correspondentie ook je tuinnummer!

Spreekuur bestuur
Het bestuur is tijdens het seizoen elke zaterdag van 11.00 tot 
12.00 uur aanwezig in de bestuurskamer in de boerderij voor 
vragen of informatie. Voor vragen en opmerkingen aan het 
bestuur kunt u ook mailen naar tuinparkwijkergouw@gmail.com

Heeft u bouwtechnische vragen?
Iedere 1ste zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen zit 
de bouwcommissie tussen 11.00-13.00 uur voor u klaar in het 
Houten Huis, naast Samen Sterk.  
Email: bouwcommissiewijkergouw@hotmail.com

Heeft u vragen aan de tuincommissie?
Er is op vrijwel elke zaterdagochtend tussen 9.00 en 12.30 
uur iemand van de tuincommissie aanwezig op de paden 
of in Samen Sterk. U kunt uw vraag ook altijd stellen 
aan de coördinator van de tuinbeurt of mailen naar 
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Redactie: Thea Adriaansen; Vormgeving: Robert Oomen. Tekst 
en foto’s: Thea Adriaansen, tenzij anders aangegeven.
Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het 
volgende nummer is vrijdag 13 april 2018. Kopij kan je sturen 
naar wijkergouwtje@gmail.com of per post aan Redactie 
Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

DE PITTENSPECIALIST
DPS

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   
tel. 020 618 1095   fax 020 6122171   www.pittenspecialist.nl

DE PITTENSPECIALIST

Dé leverancier 
voor uw 
tuinhuis

12 volt/24 volt
U vindt bij ons een 
uitgebreide sortering 
omvormers, koelkasten, 
verlichting en andere 
benodigdheden op 12 volt.

Dé

Satellietontvangers
Voor ontvangst van TV en 
radio bent u bij ons aan 
het juiste adres. LCD-TV’s, 
radio/cd spelers, satelliet 
en DVB-T tuners ook op 
12 volt. Uiteraard hebben 
wij hiervoor de noodzake-
lijke installatiematerialen.

Zonne-energie
Wij leveren en installeren zonnepanelen, 
regelaars en accu’s. Inclusief montage-
materialen.

Butaan/Propaangas
Een groot assortiment gasapparatuur 
is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 
Ook leveren 
wij alle 
installatie-
materialen 
hiervoor.

Pitten, kousen en glazen
Onze afkomst verloochenen 
wij niet. Al sinds 1935 verkopen 
wij olie (kerosine), kachels en 
lampen, evenals de benodigde 
kousen, pitten en glazen.

De Pittenspecialist   Jacob van Lennepstraat 8   1053 HG Amsterdam   

is in onze winkel aanwezig zoals 
o.a. voor koelen, 
koken, verwarmen 
en warm water. 

 T 06 13 62 70 79
@ klus@susacasa.nl
www.susacasa.nl

Heeft u klussen voor uw tuinhuis of 
schuur die u liever uitbesteedt? 

Bel, mail of kom langs bij huisje 179  
op Wijkergouw.



Voorwoord
2018, alweer het derde seizoen voorzitterschap van Tuinpark Wijkergouw. We kunnen 
terugkijken op goede ontwikkelingen op ons park. Om maar eens wat te noemen: Natuurlijk 
Tuinieren heeft een belangrijke plek gekregen. Groot onderhoud van het terrein is redelijk 
op orde. Ook de waterhuishouding komt meer onder controle en de waterkwaliteit 
verbetert. De boerderij is een gastvrije plek. Dus 55 jaar Wijkergouw en 100 jaar Bond van 
Volkstuinders: Wel iets om even bij stil te staan. Het bestuur van Wijkergouw is inmiddels 
een gesmeerde bestuurlijke organisatie met visie voor de toekomst. En samen met u, 
betrokken tuinders van Wijkergouw, discussiëren we inhoudelijk over beleid, regelgeving en 
kwaliteitsverbetering. Wel iets om trots op te zijn. 

De toekomst: 2018 en verder. Er liggen genoeg uitdagingen om aan de eisen van deze tijd te 
voldoen en Tuinpark Wijkergouw voor de lange termijn onmisbaar te maken voor buurt en 
stad. In ecologisch opzicht, maar ook op sociaal gebied. Als verbindende schakel tussen mens 
en natuur. Als rustpunt voor overspannen stadsbewoners om ons heen. 

De tijd eist dat we meer naar buiten kijken. Open staan voor onze omgeving. Wat voor 
functie kan de boerderij daarin hebben? Ons Tuinpark? Onze kennis en liefde voor 
tuinieren? Laten we daarin een kans zien om veel mensen aan ons te binden en ons park 
‘toekomstproof’ te maken. Het bestuur kan dat niet alleen. We hebben uw ideeën en 
initiatieven hard nodig. De komende maanden zijn ideaal om hierover na te denken.

Chris Teunissen, voorzitter

Inhoud
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5 Van wie is onze boerderij?
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Van de redactie

Dit is het eerste nummer van 2018, waarin we (een beetje) 
terug en (heel ver) vooruit kijken met weer een mengeling 
van interviews, berichten en wetenswaardigheden. Zo 
legt Gunter Schwandt uit wat het peilbesluit inhoudt en 
welke gevolgen dat heeft voor de septictanks op het derde 
complex. Joke van Pel, die vanaf nu de rubriek ‘in het 
Zonnetje’ schrijft, interviewt dit keer Ellen Burgwal over de 
ins en outs bij het plannen van de werkbeurten.   

Welkom
Bij de tuincommissie namen we afscheid van Lune en 
verwelkomen Gwen. Verwelkomen doen we ook de nieuwe 
tuinders die in 2017 een tuin op Wijkergouw hebben 
betrokken. 

Komend seizoen gaat de kluswerkbeurt van start, die elke 
eerste zaterdag van de maand gaat plaatsvinden. Nico 
Duyvestein vertelt er meer over in dit Wijkergouwtje. En in 
het interview van Annemieke Timmerman vertelt Bert Kuit 
van de Bond van Volkstuinders meer over de visie op het 
Natuurlijk Tuinieren en de lange termijnplannen.

Nieuw
Nieuw is de rubriek ‘in het Seizoen’. Hierin wil ik elke keer 
iets vertellen over een seizoensgebonden onderwerp. Dit 
keer ‘Help de vogels de winter door’.
Ook nieuw in dit nummer is dat we vanaf nu de berichten 
van Natuurlijk Tuinieren opnemen in het blad. Na het 
behalen van onze 4 stippen kunnen we niet stil blijven 
zitten. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe ideeën en het 
uitwerken van bestaande plannen.

Natuurlijk hebben de vaste rubrieken hun plek in dit 
nummer en vind je enkele gedichten en overpeinzingen van 
tuinders. Het zou leuk zijn als meer mensen hun gedachten, 
belevenissen en/of mooie en leuke foto’s willen delen met 
alle tuinders, zodat we hier ook een vaste rubriek van 
kunnen maken. Opsturen kan naar wijkergouwtje@gmail.
com. 

Inmiddels worden de dagen alweer langer en duurt het nog 
maar even tot we elkaar weer tegenkomen op het tuinpad. 

Klussenbedrijf AdVeLo
Thom, Tuin 167, Wijkergouw

Wij zijn gespecialiseerd in kleine klussen en 
spoedreparaties in en rond uw huis zoals:

• Reparatie inbraakschade
• Timmerwerk huisje en of schuur
• Opkrikken
• Schilderwerk
• Klein hovenierswerk

Alleen of in samenwerkingsverband

AdVeLo

Roelof Hartstraat 19 / 2hg
1071 VG Amsterdam

Tel: 020 6793948 / 06 24646502

Referentie op verzoek te verstrekken

Advies met betrekking tot
Verbouwingen en renovatie

Logistiek
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Van wie is onze boerderij?
Tekst Chris Teunissen, voorzitter. Foto Archief

Het bestuur buigt zich de laatste tijd over deze vraag. Want de 
Bond benaderde ons over de verzekering van de boerderij. Nergens 
was terug te vinden hoe de boerderij is verzekerd. Omdat de 
boerderij in onze veronderstelling eigendom is van de gemeente 
Amsterdam zou de verzekering daar ook wel geregeld zijn, dachten 
wij. Echter, uit het laatste huurcontract grond en water, dat loopt 
van 2011 tot en met 2020, en waarin de wederzijdse verplichtingen 
zijn beschreven, lijkt dat niet de Gemeente maar de huurder van de 
grond eigenaar is van de boerderij.

 
Citaat uit huurcontract: 
b. dat partijen uitdrukkelijk voor ogen staat 
uitsluitend grond zonder bebouwing te (ver-)
huren, aangezien oorspronkelijk alleen kale grond 
is verhuurd door verhuurder en de inmiddels 
aangebrachte bouwsels (roerend dan wel onroerend) 
alle door de (voorgangers van de) huidige gebruikers 
(onderhuurders) zijn aangebracht;

c. dat de onder b genoemde bouwsels daarom geen 
deel uitmaken van deze huurovereenkomst en geacht 
worden eigendom te zijn van de huidige gebruikers 
(onderhuurders).

De huurder van het perceel is de Bond van 
Volkstuinders. Hoe zit het nu met het eigendom van 
de boerderij? Zijn dat de tuinders van Wijkergouw 
of is het de Bond. Dit moeten we nog verder 
uitzoeken. En hoe was het eigendom omschreven 
in de huurcontracten voor 2011. De boerderij is 
gebouwd in 1886. Tuinpark Wijkergouw is ingericht 
in 1962. De brand was in 1996. Het lijkt logisch dat 
het huurcontract na de brand is herzien. Maar het 
ligt niet voor de hand dat de Gemeente zo maar de 
boerderij ‘weggeeft’. Als er tuinders zijn die hier meer 
over weten dan horen we het graag. Echter wij maken 
gebruik van de boerderij en het ligt voor de hand dat 
wij ook de kosten moeten betalen. 

Verzekering
Volgens onze informatie was onder vorige huurcontracten 
de boerderij verzekerd door de Gemeente Amsterdam. Na 
de brand is op kosten van de Gemeente de schade hersteld 
en het interieur is door een enorme inspanning van tuinders 
opgebouwd. Nu blijkt dus, en hierop wees ons de Bond, dat 
de boerderij al sinds 2011 niet verzekerd is. Dat heeft geld 
uitgespaard, en er zijn gelukkig geen rampen gebeurd. Maar 
nu we dit weten zullen we vanaf 2018 de verzekering van de 
boerderij uit eigen middelen moeten betalen. Een bedrag van 
rond de 5000 euro per jaar. 

Onderhoud
De boerderij moet nodig onderhouden worden. Er is veel 
houtrot bij deuren en dakkapel. Vroeger deed Willem Vringer 
veel schilder- en onderhoudswerk. Een aantal klussen kunnen 
we zelf doen maar groot werk zullen we uitbesteden. Ook dit 
zijn kosten die uit onze reserves moeten komen. 

Gebruik
Het is natuurlijk jammer dat dit prachtige pand zo weinig 
gebruikt wordt. Er zijn veel mogelijkheden voor en misschien 
loont het de moeite om met een aantal mensen hierover na 
te denken. Een vorm van gebruik die geen belasting van extra 
vrijwilligers vraagt maar wel inkomsten genereert zodat we 
een deel van de extra kosten kunnen terug verdienen. Bent 
u geïnteresseerd of heeft u ideeën? Stuur een mail naar het 
bestuur.

Reus geveld
Rond deze tijd wordt op Wijkergouw een aantal bomen 
op tuinen en in het algemeen groen gekapt. Deze bomen 
zijn te groot geworden voor de tuinen en/of leveren een 
gevaarlijke situatie op op het Tuinpark. Na een storm in 
2017 waaide een van onze ‘woudreuzen’ langs het Stille 
Laantje achter de Vlindertuin om. Resultaat: veel overlast 
en een zwaar beschadigde schuur op de tuin van Klaas 
Breunissen. Gelukkig waren er geen slachtoffers.
De overgebleven gigantische populier langs het pad heeft 
nu helaas ook het loodje moeten leggen. Eind december is 
hij omgegaan en in plakken gezaagd.

Foto: Klaas Breunissen
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TUINKINDEREN
Rubriek voor jonge Wijkergouwers

Dat ben ik:  
Emma Kalkman

En dat ben ik:  
Emma Schouten

Samen zijn wij de Twee Emma’s

De winter is bijna afgelopen en de lente is dus al 
bijna aan de beurt, daarna komt de zomer en na de 
zomer komt de herfst en dan weer de winter en dan 

komt het nieuwe jaar.

Het nieuwe jaar is al begonnen en een nieuwe start 
voor iedereen! 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, een nieuw jaar vol 
plezier en geluk voor elk dier.

En het spreekwoord: in mei leggen alle vogels een ei, 
is weer gekomen. 

Maar dan nu gauw terug naar de Wijkergouw, want 
in de wijk daar, heb je het al gehoord?

Daar is een boom gekapt. O wat ongehoord!
Want in mei moeten alle vogels een ei leggen, toch?

Wat vinden jullie daarvan? Dat willen we graag van jullie 
weten. Stuur maar op naar wijkergouwtje@gmail.com 

3

1

7

7

5

6 2

2 4

8

9

9

6

8 1

3

5 4

Horizontaal
1 zitten vaak in de sloot
3  het heeft een wollige 

vacht en staat naast de 
Wijkergouw

5  een andere naam voor een 
roodborstje

8 feest in de winter

Verticaal
2  je ziet ze soms lopen bij de 

boerderij
3  het zit in het 2e complex in de 

Wijkergouw
4 het heeft 6 poten
6 wit en koud
7 waar je je ijsjes haalt
9 na de winter komt de .....

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kruiswoordpuzzel
We hebben een echte Wijkergouwpuzzel voor jullie 
gemaakt. Veel pezier bij het oplossen!

Thea’s WWWeetjes voor Tuinkinderen
Weet je dat je heel makkelijk zelf allerlei leuke vogelvoer 
dingen kan maken? Zoals een krans of een slinger van 
schijfjes appel of doppinda’s, cupcakes gevuld met zaden 
en vet, of zelfs hele vogelvoertaarten! Als je Googled 
op vogelvoer – winter – kinderen, kom je een heleboel 
leuke ideeën tegen. Pas wel goed op als je met (heet) vet 
aan de gang gaat. Vraag anders of je ouders je helpen.

Op de website van de Botanische Tuinen in Utrecht vind 
je het hele programmaoverzicht van kinderactiviteiten in 
2018. Er is een diertjes-dag en een dag over vleesetende 
planten, een tropisch vlinderfestival en nog veel meer 
leuks. Kijk maar eens op www.uu.nl/botanischetuinen/
kinderen/kinderactiviteiten . Moet je natuurlijk wel je 
ouders verleiden om mee te gaan. Maar als ze weten dat 
daar een heuse, hoge berg is die je kan beklimmen dan 
willen ze dat vast wel.

Tekst Emma en Emma. Foto’s Felix Kalkman en Pinterest
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In het Zonnetje 

We treffen elkaar om 11.00 uur in Samen Sterk. De koffiepauze is net afgelopen. 
Waar gaan we zitten? Op Ellens tuin natuurlijk, vlakbij. We komen in een heerlijke 
oase van struiken, vijver en zitjes terecht, poes ligt te slapen op bed. Het is heerlijk 
weer dus zitten we buiten aan tafel met een roodborst op de achtergrond. 
Ellen doet veel voor Wijkergouw, hoeveel zal in de loop van dit gesprek blijken. 

Maar eerst; hoe lang tuinier je hier? ‘Al zo’n 8 à 9 jaar, weet niet meer zo 
precies. En daarvoor op Blijkmeer, de ‘vrije tuinvereniging’ op Zeeburg 
die plaats moest maken voor wat is gaan heten ‘Manhattan aan het IJ’.                                                                 
Meteen viel haar oog op Wijkergouw en binnen een maand (dat waren nog eens 
tijden) had Ellen haar plek gevonden, een bostuin met bouwval. Daar is flink in 
gekapt en er staat een mooi nieuw huis op. 

In deze rubriek zetten we elke keer één van 
de commissies, projecten en/of vrijwilligers van 
Wijkergouw in het Zonnetje. Deze keer: 

Ellen Burgwal: Over digitale 
agenda’s, kapvergunningen 
en tuintaxaties

Ellen doet de planning van de tuinbeurten, een klus die zij 
van Jan van Doorn heeft overgenomen. Een hele klus, zo 
blijkt al gauw. Ze maakte jaarlijks een planning, verwerkte 
mutaties en regelde gedurende het werkseizoen al het 
geschuif van werkbeurten. Waar ze een vreselijke hekel aan 
had is het geven van boetes aan tuinders die niet voldeden 
aan hun jaarlijkse verplichting. Dat moest anders, niet meer 
politieagentje spelen. En zo kwam de digitale agenda tot 
stand, een systeem waarmee tuinders zelf schuiven met data 
en zelf verantwoordelijk zijn voor het aantal werkbeurten dat 
zij doen. 

Een eventuele ‘afrekening’ komt aan het einde van het jaar. 
Tuinders zijn erg tevreden met dit systeem, en Ellen kan 
als systeembeheerder precies zien wie er wel en niet gaan 
komen. Het is grappig om te zien om als de zaterdag nadert, 
er veel activiteit is rond het aan- en afmelden en dat de 
wachtlijst vaak als sneeuw voor de zon verdwijnt.
Wat ze verder leuk vindt aan deze klus is dat zij veel tuinders 
leert kennen, inclusief naam en tuinnummer en ieders 
wensen.

Ellen is er elke zaterdag. ‘Niet moeilijk’ zegt ze, ‘ik woon het 
hele seizoen op de tuin’. En over een week (oktober 2017, 
red.) zal ze weer naar haar huisje in de Jordaan vertrekken. 
Dat wordt weer wennen aan de donkere dagen, het leven in 
de stad. Ellen is een echt buitenmens, met haar klompen zou 
ze zo van een boerderij kunnen komen.

Ellen maakt ook deel uit van de tuintaxatie-ploeg. Samen 
met twee anderen worden de tuinen die in de verkoop gaan 

bekeken en wordt de waarde van de beplanting vastgesteld. 
Hoe meer verkoop, hoe meer werk.                                                                      
Ellen vertelt over de gezamenlijke kapaanvraag die bij de 
gemeente is ingediend. Voor het eerst zijn alle bomen van 
individuele tuinders met een kapwens en de te kappen 
bomen van het algemene terrein bij elkaar gevoegd, 42 in 
totaal. Daarvan is voor 36 bomen toestemming gegeven, 
enkele met een herplantingsplicht. Nu wordt ook getracht 
om gezamenlijk voor de uitvoering te zorgen. Offertes 
worden aangevraagd; het kan voor een individuele tuinder 
voordelig zijn om aan een collectief deel te nemen. (Inmiddels 
is het kappen begonnen. red.)

Tot mijn grote verrassing is Ellen degene die een buidelmees 
heeft waargenomen in haar tuin. Ik had hiervan al gehoord 
maar wist niet door wie of waar dat was. Het indringende 
geluid van deze mees viel haar op. Ze probeert het na te 
doen, een doordringend en slepend tsjieeeeeeep, tsjieeeeep, 
en moet lachen om haar eigen imitatie. Ze zocht het geluid 
op en kwam uit bij een buidelmees, heel zeldzaam in deze 
omgeving. Ook vond ze later iets wat op het nest geleken 
moet hebben in een vol bamboestruikje. Erg bijzonder!

Ellen heeft met veel plezier deelgenomen aan de 
workshops die zijn georganiseerd in de aanloop naar onze 
4 stippennotering Natuurlijk Tuinieren. Wat zou zij wensen 
voor het gehele complex? Dat alle paden mogen vergrassen, 
het ziet er zoveel natuurlijker en vriendelijker uit. En met 
deze wens neem ik afscheid en lopen we terug naar Samen 
Sterk. Daar wordt ze meteen aangesproken door een tuinder 
met een vraag. En Ellen heeft meteen een antwoord! 

Tekst en foto Joke van Pel.
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In dit artikel bespreek ik de nadelige effecten van een 
laag waterpeil op de septictanks en wat we eraan zouden 
kunnen doen.

Het derde complex van ons tuinpark (bij de boerderij) is een 
klein poldertje waar het waterschap toezicht op houdt. Het 
is een gesloten poldertje met een pomp vlak bij “Samen 
Sterk”. In verband met afvoerproblemen van de WC werd 
er in het verleden wel eens aan de vlotter van de pomp 
gesleuteld om het peil omlaag te brengen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 
op 8 maart 2017 een peilbesluit genomen: Het minimale peil 
is vastgelegd op -1,90m NAP. Wat betekent dat? Er mag niet 
meer gesleuteld worden aan de vlotter, die nu ingesteld is 
op dit peil. Veel tuinders willen liever een lager peil, maar 
dat kan dus niet. Dat zou de inklinking bevorderen.

Inklinken en ophogen
Het proces van inklinking bestaat al sinds het jaar 1200. 
Elke 50 jaar zakt het maaiveld 25 cm. Dat is het lot van 
Waterland. Het scheikundige verhaal is als volgt: Wanneer 
er zuurstof bij het veen komt vallen de organische 
moleculen H2CO3 uiteen in H2O (water) en CO2 (gas). Het 
veen verdwijnt als het ware. Dit proces heet “oxydatie”. 
We kunnen dit proces allen maar stoppen door het veen 
nat te houden. Om de tuin begaanbaar te maken moet je 
ophogen, liefst met ‘krimpvrije minerale aarde’ die op het 
terreintje te koop is (in de betonnen bak). In deze aarde zit 
zand en klei. De tuinaarde in witte zakken is organisch van 
aard (turf) en krimpt snel. 

Septictank
Door het inklinken van het veen zakken de betonnen 
septictanks mee. Ook dit proces is niet te stoppen. Op een 
gegeven moment merk je, dat de WC niet meer doorloopt. 
Dat is een pijnlijke ervaring. Het opmetselen van de ring 
op de septictank is geen uitkomst. Immers, het gaat over 
de hoogtes van de inlaat en de uitlaat gerelateerd aan het 
slootpeil van 1.90m NAP.

Als het afvoersysteem onder het slootpeil gezakt is, zul je 
het hele systeem moeten verhogen. We beginnen bij de Wc-
pot. De oude potten hebben de afvoerbuis naar beneden. 
Via een bocht komt deze buis onder de draagbalk naar 
de zijkant van het huis. Een nieuwe ‘hang-Wc’ heeft de 
afvoerbuis door de wand. Daardoor is er een halve meter 
gewonnen. Vervolgens moet je naast de oude septictank een 

nieuwe van plastic aanbrengen (kosten: ca. €480) en moet je 
het geheel met Pvc-buizen aan elkaar koppelen. 

De oude tank laat je zitten. De afvoer (overloop) 
gaat via een stapelput naar de sloot (zie tekeningen 
in het lentenummer 2017). Naar schatting zullen de 
materiaalkosten in de buurt van €800 liggen. De Bond 
heeft tot nu toe geen advies voor een soort septictank. Als 
je zoekt met de trefwoorden “septictank kopen” vind je 
op Google diverse producten. Een tank van duizend liter is 
genoeg. De levering geschiedt met een handleiding voor 
aansluiting, stapelput etc. Een voorwaarde is, dat alleen 
(zwart water) de Wc op de tank geloosd wordt.

Er zijn nog geen ervaringen met deze methode, omdat 
het probleem zich nu pas voordoet, 55 jaar na aanleg van 
ons tuinpark. Een bijkomend technisch probleem is het 
aanbrengen van een nieuwe septictank in het grondwater. 
Wanneer je een gat graaft, loopt het vol met water. Een 
dompelpomp kan uitkomst bieden. Je hoeft geen damwand 
te slaan.

Het zou mooi zijn als je bij de koop van een huisje een 
gedeeltelijke tegemoetkoming zou kunnen krijgen, 
waardoor je niet gedupeerd bent met de aankoop van 
een WC die niet werkt. Dit is stof tot nadenken voor ons 
allemaal.

Het peilbesluit en 
de gevolgen voor de 
septictank
 
Tekst en foto: Gunter Schwandt.

Met dank aan Klaas Breunissen, Joop Klein en Theo van 
Kersbergen voor hun commentaar op de conceptversie van 
dit artikel.



9

Adieu Lune, 
welkom Gwen
Op 11 november 2017 droeg Lune Renardel het 
voorzittersstokje van de Tuincommissie over aan 
Gwen de Ruijter. Het was tijd voor een nieuw 
gezicht, nieuw enthousiasme, nieuwe ideeën.

Tekst Lune Renardel en Gwen de Ruijter

Terugblik en kennismaking.

Lune:
Hoe lang ik voorzitter van de tuincommissie ben geweest? 
Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies, maar de eerste 
documenten die ik op mijn pc terugvond zijn van begin 
2010. Ik denk dus vanaf eind 2009. 

In het begin wist ik echt niks, had geen helder idee over 
wat er nodig was en wat de Tuincommissie moest doen. 
Maar het ontbrak gelukkig niet aan hulp en steun. In de 
toenmalige commissie zaten mensen met veel verstand 
van flora en fauna en van de taken van de Tuincommissie. 
Jan van Doorn deelde de tuinbeurten in. En Willem 
Vringer was natuurlijk ook al superactief op het park. Ik 
stapte in een Tuincommissie die al bezig was met zoveel 
mogelijk natuurlijk tuinieren, zoveel mogelijk natuurlijk 
beheer van onze openbare delen van Wijkergouw. En 
de 4 stippen van het keurmerk die we vorig jaar kregen, 
waren een echt hoogtepunt, een beloning. Wat ik in het 
begin zelf belangrijk vond, was om een goede sfeer te 
creëren, bijvoorbeeld tijdens de tuinbeurten waar ik me 
bij thuis voelde en waarvan ik hoopte dat die ook andere 
tuinders zou aanspreken. Praten met mensen, gewoon 
communiceren. Over het onderhoud van je eigen tuin en het 
openbare deel. En volgens mij is dat wel gelukt. 

En nu wil ik graag weer eens gewoon meer tijd in mijn eigen 
tuin steken. En dat kan omdat Gwen mijn taak overneemt.

Gwen:
Jaren geleden vertelde de receptioniste op mijn toenmalige 
werkplek dat zij het weekend ervoor een badkamer in haar 
tuinhuisje op een tuinpark had gebouwd. Ik was onder de 
indruk, een eigen badkamer met douche in zo’n huisje? Het 
zaadje was geplant. 

Ik was zijdelings bekend met de volkstuin. Een eigen huisje 
waar je kan overnachten, met een weelderige tuin leek mij 
zo iets moois. Maar er gingen nog jaren overheen voordat 
ik stelselmatig diverse parken bezocht in Amsterdam. 
Wijkergouw sprong eruit. Ik vond (en vind) de sfeer en 
uitstraling prettig, met zorg aangelegd, maar niet al te 
aangeharkt. Omgeven door Waterland en op fietsafstand. 
De boerderij is natuurlijk de kers op de taart. 

Na een aantal jaren ingeschreven te hebben gestaan kon 
ik plots kiezen uit twee huisjes (!). Die desbetreffende 
zaterdagochtend zag en voelde ik de ogen van de vele 
andere gegadigden op mij gericht. Mijn keuze is gevallen op 
het huisje met de leuke roze badkamer. Aan de weelderige 
tuin wordt gewerkt.

Goh, ruim acht jaar is Lune voorzitter geweest van de 
Tuincommissie. Eind 2009 werd onze zoon geboren, dus 
Lune is een minimensenleven lang voorzitter geweest. 
Gedurende die periode van voorzitterschap zijn er natuurlijk 
vele ontwikkelingen geweest. Op het ‘Buiten Dienst’ 
afscheid van Lune, 16 december jl. is zij met name geroemd 
om het samenbrengen van mensen en haar bijdrage aan 
een positieve sfeer en samenwerking. Ik zie in ieder geval 
dat de Tuincommissie in vele opzichten als een gesmeerde 
machine loopt. Taken worden systematisch aangepakt, 
denk bijvoorbeeld aan de planning van werkbeurten, 
taxaties, het plannen van baggeren & schouwen, de 
aanvraag van kapvergunningen en nog veel meer. Binnen de 
Tuincommissie en de coördinatoren zie ik een enthousiaste 
club mensen met verstand van zaken en ik vind het leuk om 
daar onderdeel van uit te mogen maken. Er lopen diverse 
projecten en er zijn mooie plannen en ideeën. Het komende 
tuinjaar zullen we werken aan het bestendigen van de 
lopende projecten. 

Op mijn beurt moet ik nog van allerlei tuinzaken op de 
hoogte raken, maar voel me omringd door mensen die mij 
daar bij willen ondersteunen. Na eerst serieus nagedacht te 
hebben neem ik graag het voorzittersstokje over. 

De bekroning met het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, 
4 stippen is natuurlijk geweldig en het is zaak om deze te 
behouden en ons Tuinpark nog meer als een groene oase 
op de kaart te zetten. Het zou mooi zijn als we hier met zijn 
allen onze schouders onder zetten. Binnen de tuinbeurten 
en in de samenwerking met de andere commissies zal het in 
ieder geval een terugkerend thema zijn. 

Ik duim dat de regen in het tuinseizoen voornamelijk 
gedurende de nacht valt en dat we energiek en vrolijk 
tijdens de tuinbeurten aan de slag kunnen gaan om ons 
Tuinpark te onderhouden en nog mooier te maken.

Lune Renardel en Gwen de Ruijter
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Uit de
wijkergOUWE doos
Foto’s fam. Vega

Tuinders Piet en Rietje Vega hebben vanaf het begin een 
tuin op Wijkergouw en een archief vol foto’s, knipsels en 
oude brieven en veel verhalen. In het herfstnummer van 
2017 gingen we terug naar 1963. Aan de hand van foto’s wil 
ik je dit keer meenemen naar

De jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. 
Er was een bloeiend verenigingsleven op de tuin. Er werden 
veel gezellige avonden georganiseerd. Ook de kinderen 
kwamen aan hun trekken, zoals te zien is op de foto’s van 
het kindercorso, de viswedstrijd en het voetbalteam. Er was 
een levendige competitie tussen de diverse tuinparken, 
compleet met wisselbeker. Volwassenen namen deel aan de Revueavonden en de 

Mosselfeesten, met dhr. Piet Vega aan het aanrecht, waar hij 
zijn mannetje stond. Elk jaar werd de Bloemen-, Groente- en 
Fruittentoonstelling georganiseerd. De deelnemers leverden 
’s morgens hun tuinopbrengsten in, waarna deze officieel 
werden beoordeeld door een jury met o.a. leden van de 
Bond van Volkstuinders. In elke categorie werden drie 
prijzen uitgereikt. Overigens werd deze tentoonstelling op 
ons Tuinpark tot in het begin van deze eeuw georganiseerd 
en bestaat de traditie nog steeds op Tuinpark Buitenzorg.

Inmiddels groeide de tuin, en ook de kinderen Vega.
Hebt u ook nog verhalen en foto’s van vroeger? Laat het 
weten via wijkergouwtje@gmail.com

Met dank aan de fam. Vega.
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Mijn tuin en ik
 

Tekst Agnes van Beekhoven

Ik ben tuinder op Wijkergouw sinds 2004. 

Het meest trots ben ik op mijn Engelse rozen gekocht in 
Sissinghurst en Bath en de rozen die vroeger in de tuin van 
mijn vader stonden en nu hun best doen op de Wijkergouw.

Iets bijzonders wat ik meemaakte op de tuin is een 
ontmoeting met de mol die steevast in de tuin rond graaft. 
Ik was al langer naar hem op zoek en onverwacht zagen 
we elkaar. Zachtgrijs met heldere kraaloogjes en zich 
vasthoudend met zijn twee voorpootjes aan een tuintegel, 
leek hij mij aan te kijken.

Ik stond in een sterke positie: spa in de handen! Maar...de 
mol is er nog steeds en eerlijk gezegd, wie is die mol?

Hij ondergraaft nog steeds de tuin maar nu niet meer in het 
grasveld waar de molshopen erg onhandig waren. Elders in 
de tuin is hij zeer actief en gaat zijn gang langs bollen en 
dwars door het wortelgestel van diverse struiken zoals de 
hortensia’s. Eigenlijk is het stiekem wel leuk om verrast te 
worden waar de bollen hun koppen op gaan steken in de 
lente. En wat extra water voor de hortensia’s in de zomer is 
het probleem niet.

Heel blij werd ik dit najaar van de zaaddoos/vrucht van de 
klimbes oftewel de Akebia Quinata. Wat een prachtige 
vrucht, augurkvormig, van binnen licht-bekleed en met 
zwarte eetbare pitten er in. En dan de roodborst die vaak 
met ons mee hipt als we in de tuin bezig zijn.

De schuur en het talud langs de sloot zou ik héél graag 
eens grondig willen aanpakken, en als ik over 5 jaar in mijn 
tuin rondkijk zie ik...waarschijnlijk hetzelfde beeld als nu 
alleen met dan ergens in één van de perken een bloeiende 
zelfgestekte olijfboom.
Ik hoop eigen vijgen te kunnen oogsten en wellicht staat er 
op die 300 vierkante meter wel een kleine kas in combinatie 
met de schuur.

Tuinieren op Wijkergouw doe ik met veel plezier en de 
laatste jaren met veel hulp van mijn echtvriend die de tuin 
als hobby ook ontdekt heeft.

Agnes van Beekhoven, tuin 47

Volgende keer wordt “mijn tuin en ik” geschreven 
door…
... dat weten we nog niet. 

Mogen we bij u langskomen? Of heeft u een 
suggestie? Geef het door aan de redactie, via de mail 
wijkergouwtje@gmail.com
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Thea’s Tuin WWWeetjes

Fien en Teun – Moestuintje verzorgen. Download de App en 
boer Teun en boerin Fien leren je kids op een leuke manier 
zaaien, water geven en oogsten van groenten en fruit.

Natuurroutes van Natuurmonumenten. Met deze app krijg 
je toegang tot meer dan 260 wandel-, fiets- en kanoroutes 
in heel Nederland en luister je naar de verhalen van de 
boswachter.

Met de Reptielen en amfibieën app krijg je via de digitale 
natuurgids allerlei informatie en foto’s van slangen, 
hagedissen, schildpadden, salamanders, kikkers en padden.

Help de Bij! Op www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/
tuinieren/tuinontwerp/tips-voor-een-bijenvriendelijke-tuin 
vind je informatie en de bloemetjes- en bijtjeskalender van 
Milieu Centraal. Zo kan je zien hoe je de bij kan helpen 
met aanplant van liefst biologische planten in je tuin of op 
je balkon, van het vroege voorjaar tot ver in de herfst. De 
eerste hommels en bijen kunnen op een zonnige dag in 
januari al rondvliegen en hebben onze hulp dringend nodig.

Museum de Zwarte Tulp in Lisse toont schilderijen en 
pentekeningen van Anton L. Koster, (1859 -1937). Hij was 
gegrepen door de schoonheid van de bloembollenvelden en 
maakte dit onderwerp tot zijn specialisme. De pentekeningen 
zijn sinds de verwerving door Teylers Museum in 1915 nooit 
meer tentoongesteld. Te zien tot 29 april 2018, informatie 
vind je op www.museumdezwartetulp.nl .

Met Kruid of onkruid zet je je ergernis om in iets plezierigs, 
of zelfs smakelijks. Hoe herken je de plant en wat kan je er 
mee. Het helpt je met een andere blik te kijken naar net 
ontkiemde, niet geplande plantjes. Kan je het eten? Is het 
giftig? Moet je het direct uitroeien of is het juist de moeite 
van het laten staan waard. Aan de eerste blaadjes kan je een 
plant al herkennen. ISBN 9089897569.

Nog zoiets is 34 planten om mee te tuinieren, ofwel 
kookboek voor bestrijdingsmiddelen, dat iedere (moes)
tuinier in de kast, of liever in de hand moet hebben. 
Hiermee maak je je eigen plantenextracten voor een vitale 
tuin. ISBN 9789062240197

Praktijkboek Planten- en tuinfotografie. Hoe maak je foto’s 
die mooier zijn dan de tuin zelf? Hoe maak je een foto 
die ‘een verhaal vertelt’. Zonder goed plan zie je door de 
bloemen de tuin niet meer. Alle aspecten van tuinfotografie 
komen uitgebreid aan bod in dit boek. ISBN 9789079588183.

De Smaak van Bloemen. Plantbeschrijvingen, interviews 
met chefs, wildplukkers en kwekers en tips hoe je zelf kan 
zaaien, kweken, oogsten en verwerken in allerlei gerechten. 
ISBN 9789089897367, www.terra-publishing.com 

De komende weken zijn er overal sneeuwklokjes feesten. 
Leuk om te ontdekken hoeveel verschillende sneeuwklokjes 
bestaan, of om een workshop sneeuwklokjes fotograferen te 
volgen. Je kan o.a. naar Dordrecht, Wolfheze en Kalmthout. 
Kijk op www.boschhoeve.nl , www.arboretumkalmthout.be 
of www.greenfingersonline.nl/tuinnieuws/sneeuwklokjes-
kijken In het februarinummer van Groei en Bloei verschijnt 
een uitgebreid artikel over de vele soorten sneeuwklokjes.

De Helleborusdagen komen er ook weer aan. Diverse 
kwekerijen bieden deze prachtige planten aan. Een 
combinatie van Sneeuwklokjes, Helleborus en winterharde 
Varens is heel mooi in de late winter/vroege voorjaar. Vooral 
de Helleborus orientalis doet het goed in ons klimaat en 
geeft mooie, gevarieerde nakomelingen. De inheemse 
Helleborus foetidus met groenige bloemen met een 
donkerrood randje bloeit soms al in december. Kijk op www.
hessenhof.nl , www.bastin.nl , www.koenvanpoucke.be , 
www.dekleineplantage.nl , www.newgenerationplants.nl/
demorgen of www.hetwilgenbroek.be .

Tijdens een zondagwandeling op 11 februari a.s. in de 
Hortus te Leiden zie je hoe de planten de koude en donkere 
maanden doorstaan, om straks weer uit te barsten in groei 
en bloei. Zie www.hortusleiden.nl

Je kan daar ook een wintercursus botanisch tekenen 
volgen. In deze cursus van 4 dagen teken je natuurgetrouw 
planten of delen daarvan. Meer informatie op www.
anitawalsmitsachs.com 

Op www.dehortus.nl Amsterdam, vind je alles over 
rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Ook kan je 
je abonneren op de nieuwsbrief.
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Komend voorjaar en zomer meer wilde planten voor bijen 
en vlinders in je tuin? Kiezen en bestellen kan nu al via 
de website van www.cruydthoeck.nl Zij bieden een groot 
assortiment, op natuurlijke wijze gekweekte zaden aan.

Ken je Wijn van Bret, de Amsterdamse Stadswijngaard? Je 
kan zelf actief bijdragen door mee te tuinieren, te snoeien 
en betrokken te worden bij het vinificeren, je kan zelf 
wijngaardenier worden bij jou in de buurt of je kan een 
aantal ranken leasen voor het maken van je eigen wijn. Kijk 
op www.wijnvanbret.nl 

In een artikel van Taco IJzerman lees je hoe je de grond in 
je tuin kan verbeteren, zodat je straks kan genieten van 
je eigen moestuin. Je vindt het op www.stadstuinieren.nl/
moestuintips/start-je-moestuin-de-bodem 

In de webshop van Mergenmetz vind je veel boeken, 
bijzondere zaden en de nieuwe cursussen en workshops 
voor 2018, zoals ‘maak je siertuin eetbaar’ op 24 maart a.s. 
En verder veel tips voor je moestuin en lekkere recepten. 
Kijk op www.mergenmetz.nl 

Reclaim the Seeds is een jaarlijks terugkerend evenement 
waarbij het uitwisselen van zaden en informatie wordt 
gecombineerd met discussie en praktische workshops. Door 
de uitwisseling van zeldzame en aparte rassen te stimuleren 
draagt het project bij aan agrarische biodiversiteit en 
robuuste, duurzame voedselproductie. Meer informatie op 
www.reclaimtheseeds.nl 

Foto Groenmoes.nl

Op 18 maart a.s. wordt de 6e Groenmoesmarkt 
georganiseerd door Hans van Eekelen, zelf enthousiast 
volkstuinder. 

Groenmoesmarkt, Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a, 
Boekel, (N.Br.)

Een ‘recept’ voor een insectenhotel vind je op www.
stadstuinieren.nl/inspiratie/doe-het-zelf-insectenhotel . 
Duidelijk voorbeeld, makkelijk te maken, ook leuk met 
kinderen.

Zelf compost maken moeilijk? Kijk naar het filmpje en lees 
de tips op www.tuinseizoen.com/zelf-compost-maken. 
Duidelijke uitleg van hoe en wat in de compostbak.

National Geographic Magazine heeft 2018 uitgeroepen 
tot het jaar van de vogel. In het januari nummer staan 
vogels centraal. Een jaar lang zullen vogels extra aandacht 
krijgen in hun bladen, programma’s en op de website, zie 
www.natgeoshop.nl/shop/magazine/national-geographic-
magazine-januari 

Bericht van 31 december 2017 van het 
muggenradar onderzoek. Uit dit onderzoek 
blijkt dat de huissteekmug niet in 
winterrust gaat en dus midden in de winter 
bij hoge temperatuur op zoek naar bloed 
kan gaan. Help mee met het onderzoek en 
geef aan welke mate van muggenoverlast 
jij momenteel ervaart. Geen overlast is ook 
interessant om te weten. Melden kan op 
www.muggenradar.nl 

En uit de Tuinwijck Gazet: Een handige tool bij het zoeken 
van een plantennaam is de app pl@ntnet. Neem een foto 
van de plant en de app geeft je de naam.

Groenmoesmarkt, markt voor natuurlijk 
(moes)tuinieren en eerlijk voedsel

De Groenmoesmarkt biedt Nederlands grootste zaden- en 
pootgoedcollectie. Wellicht kom je er soorten tegen waar 
je nooit eerder van hoorde en wil je ook wel eens ervaring 
opdoen met de theeplant, een onbekend aardappelras of 
aspergeplanten, die zelden direct aan de tuinliefhebber 
worden aangeboden.

De crème de la crème van Nederlandse en Vlaamse 
kwekerijen en leveranciers –meer dan 80 in getal – is 
aanwezig en geeft informatie op het gebied van historische 
moestuinzaden, biodiversiteit en permacultuur.

De Groenmoesmarkt wil een ontmoetingspunt zijn om 
kennis en plezier te delen voor hen die op een gezonde 
manier met eerlijk voedsel bezig willen zijn.

Voor meer informatie zie de website www.groenmoes.nl of 
abonneer je op de nieuwsbrief.
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Nieuwjaarsborrel in de Boerderij

Judasoor

De nieuwjaarsborrel in de Boerderij op 
7 januari j.l was weer zeer geslaagd.

De herfst heeft goed zijn 
intrede gedaan met al 
zijn prachtige kleuren, 
maar ook geeft het een 
genoegen om eens naar 
de paddenstoelen uit te 
kijken, welke in eigen tuin 
kunnen voorkomen.

Zo een eureka gevoel gaf het mij, toen ik op het dode hout 
van de vlier deze Judasoor vond. Het ziet er echt uit als een 
oorschelp, zo transparant bruin en met randen, die we ook 
van ons eigen oor herkennen. De grootte is zo’n 2,5 cm.

Bij het opzoeken op Google blijkt deze zwam bijna altijd op 
het vlierhout, dood of levend, te zitten.

De zwam is eetbaar en wordt veel in de Japanse en Chinese 
keuken gebruikt.

Wat een vondst!

Ik laat het zwammetje fijn staan voor de dieren die het ook 
wel zullen lusten, dus enige feedback, hoe het smaakt, moet 
ik jullie onthouden.

Zaterdag, 21 oktober 2017 – Pauline Polder, tuin 159

Vogelparadijs
Komen en gaan

duiken en draaien
snel gevonden

zonnebloempitten
bij voorkeur

zonnebloempitten

Kwistig weggegooid vogelzaad
niet voor ons kool- en pimpelmezen
goed voor houtduiven, heggemussen

en roodborstjes
concurrerend met groenlingen

dra bijgevulde voerplaats
onmiddellijk bezet

Werd er al op gewacht?
wie signaleert en meldt 

nieuwe aanvoer voorhanden
snavelen maar
komen en gaan

vogelparadijs op aarde
zolang

de voorraad strekt

5 oktober 2017 - Michael Rozendaal, tuin 19
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Het was dinsdag 5 december 2017, rond 12.00 uur en in de 
boerderij op de Wijkergouw was het een drukte van belang. 
Sinterklaas zou een bezoek brengen aan de boerderij, om 
de Cordaanploeg, elke week te vinden op ons Tuinpark om 
tuinklussen aan te pakken, toe te spreken en met cadeautjes 
blij te maken.

De hulptroepen van Cordaan inclusief de begeleiding 
en de begeleiders van Wijkergouw waren druk doende 
met de voorbereiding van het St. Nicolaasfeest, waar vol 
verwachting naar was uitgekeken. Familie van Willigen had 
samen met de Cordaanbegeleiding gezorgd voor alles wat 
dit gebeuren tot een feest zou maken. Lekkers en pakjes .....
dat was wat de Sint wilde ronddelen.

Hoewel Sint nog niet echt aanwezig was, merkte je toch 
al dat alle harten vol verwachting klopten. Helemaal toen 
St. Nicolaas, geholpen door een paar flinke gasten van de 
groep in zijn tabberd werd gehesen. Zijn baard en haar 
werden gefatsoeneerd en zijn mijter op het hoofd gezet.
St. Nicolaas was klaar om onder het gezang van 
Sinterklaasliederen de trap af te dalen. Zie je wel: Hij komt, 
dus hij bestaat.

Beneden gekomen, nam Sint plaats op de bank tussen de 
twee hulppieten. Hij was blij verrast te horen dat al zijn 
gasten zo hard meehielpen, om de tuin van Wijkergouw 

Sinterklaasfeest voor de 
Cordaan-dagopvang op 
Wijkergouw
Tekst en foto’s Cobie van Gent en Jolande, begeleidster 
Cordaan groep 

mooi en opgeruimd te houden. Hij was van mening dat hij 
als jarige daarvoor wel wat pakjes kon uitdelen.

Steeds moest er wel weer een lied ten gehore gebracht 
worden, waarna de hulppieten uit de zak weer een pakje 
mochten kiezen om uit te delen. Tussendoor werd er goed 
gesnoept van al het lekkers... want de jonge mannen en 
jonkvrouwen van de dagopvang bij Cordaan houden van 
zoetigheid!

St. Nicolaas had samen met zijn inkooppieten fijne cadeaus 
weten te bemachtigen. Iedereen kreeg precies wat’ie 
hebben wilde, een lekker luchtje of iets om te douchen, 
en.....een chocoladeletter.

Nadat iedereen een pakje had uitgepakt werd het feest met 
een lekkere beker chocolademelk beëindigd.

De Sint werd weer geholpen om zijn reiskleding aan 
te doen. En... we konden blij en uit volle borst ‘dag 
Sinterklaasje’ zingen.
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Tot nu toe had Natuurlijk Tuinieren een eigen digitale 
uitgave. Omdat het Natuurlijk Tuinieren inmiddels is 
geïntegreerd in het dagelijks tuinieren op Wijkergouw, 
nemen we vanaf nu de informatie van Natuurlijk Tuinieren 
op in het Wijkergouwtje. 
      
Zoals de meeste tuinders weten hebben we in het najaar 
2017 van de AVVN 4 stippen gekregen: het maximaal 
aantal stippen. Daar zijn we natuurlijk beretrots op, zeker 
omdat we het eerste park zijn dat het maximaal aantal 
punten behaalde in 2 jaar tijd. Die punten hebben we 
gekregen omdat we enerzijds heel goed bezig zijn geweest 
(vlindertuin, boerderijtuin, stapelmuur, nieuwsbrief 
NT, speeltuin, egeltjesopvang, vogelsingel, groene 
paden, kruidentuin, bijenpark, paddenpoel, moerastuin, 
bomenwandeling, cursussen en lezingen, groene producten 
in de winkel, groen beheer, biologische lunchproducten, 
etc.), maar anderzijds omdat we natuurlijk al veel eerder 
begonnen zijn dan in 2015. Sommige projecten zijn al meer 
dan 15 jaar geleden opgestart door groene vrijwilligers met 
goede ideeën en doorzettingsvermogen.

Het ‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’ van de 
AVVN vormt het bewijs dat het Tuinpark natuurvriendelijk 
ingericht, onderhouden en beheerd wordt. Tuinparken 
die een keurmerk hebben, zijn verzekerd van een sterkere 
rechtspositie. Ze onderscheiden zich door hun toegevoegde 
waarde voor de natuur en de maatschappij. Ons doel is 
duidelijk maken aan de gemeente Amsterdam dat de 
volkstuinen een grote waarde hebben voor de natuur en de 
bewoners van Amsterdam. Het park vormt een natuurlijke 
overgang van stedelijk Noord naar landelijk Noord. 

De komende jaren gaan we door op het ingeslagen 
natuurpad. Dat houdt in dat we het park natuurvriendelijk 
en duurzaam blijven onderhouden. Daarnaast willen we ook 
weer allerlei leuke en informatieve workshops organiseren 
voor volwassenen en kinderen, wandelingen, projecten en 
nog meer. 

Natuurlijk Tuinieren 2018 
Tekst Lune Renardel en Marga van Aalst, foto’s Marianne Vlaming

Deze foto is van de start van het project in het najaar 2015: wat 
waren we nog jong!

Daarnaast willen we ook de tuinders verleiden op hun 
eigen tuinen zo natuurlijk en milieuvriendelijk mogelijk 
te tuinieren waarbij de diversiteit van tuininrichting zeer 
gewaardeerd wordt. Gelukkig staan op Wijkergouw 
de neuzen van veel tuinders, het bestuur en de 
Tuincommissie al dezelfde kant op als het om natuurlijk en 
milieuvriendelijk tuinieren gaat en dat merken we aan de 
vele mooie natuurlijke tuinen.

Ideeën voor 2018

1. bordjes met plantennamen voor vlindertuin (ideeën 
met hout en kurk)

2. kruidenpluktuin uitbreiden samen met 
kinderdoecommissie

3. speciale wateropvang-workshop zodat we 
regenwater kunnen gebruiken om tuinen te 
besproeien

4. samenwerken met bewoners en andere tuinparken 
om wandelroute over de tuinen te updaten en 
nieuwe onderwerpen er in op te nemen zoals 
bomenwandeling, vogelwandeling, natuurlijk beheer, 
etc.

5. eigen workshop en wandeling: eten uit de natuur 
(onkruiden)

6. uitbreiding takkenwallen
7. workshop moerassloot en paddenpoel (evt. met 

ondersteuning bond)
8. insectenworkshop
9. workshop drachtplanten kalender maken met 

volwassenen
10. workshop bijenhotels maken voor kinderen
11. zaadbommen maken met kinderen

Mocht u ook ideeën hebben, laat het ons dan weten!! 
Still floating……
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Tentoonstelling Natuurlijk 
Tuinieren 2017
Tekst en foto Annemieke Timmerman

Bijna stilzwijgend is de tentoonstelling in de boerderij 
alweer opgeruimd. Bedoeld om extra informatie te 
geven over natuurlijk tuinieren, is het uitgemond in 
een heuse expositie die hoge ogen (en stippen) gooide 
bij beoordelaars en bezoekers. Afdeling inrichting en 
medegebruik binnen het bestuur (Andrea van Pol en 
Annemieke Timmerman), creatieve duizendpoot (Kyra 
Cramer) en ecologische lobbyisten (Christine Schouten en 
Marian Rozendaal) hadden hun krachten verenigd en de 
tentoonstelling ingericht. 

Door lidmaatschap bij ANMEC konden we platen, 
boeken en beestjes lenen, onder meer een ransuil, mol, 
roodborst, koolmees en een egel. Uit eigen collectie 
is decoratief materiaal en diverse beestjesbehuizing 
beschikbaar gesteld. De samenstelling is ‘organisch 
gegroeid’: opgehangen aan de thema’s van Natuurlijk 
Tuinieren (septictank, egeltrap en dierenschuilplaatsen) 
of door beschikbaar materiaal (een voelbak met 
zaden en ander natuurlijk materiaal, een bijen-
demonstratiekast en het onderwater-kijkapparaat van de 
kinderworkshop). Daardoor ontstonden de thema’s lucht, 
water, aarde/bodem en zon/vuur. 

Ook komend seizoen willen we weer een tentoonstelling 
inrichten. Heeft een tuinder materiaal beschikbaar 
of daarvoor een suggestie of een vraag, wend je dan 
tot iemand van Team Tentoonstelling of gebruik de 
Ideeënbus in de boerderij op de piano. Overigens mogen 
daar alle ideeën in, die te maken hebben met ons 
Tuinpark Wijkergouw! 

Eerste zaterdag van 
de maand KLUSDAG
Tekst Nico Duyvesteijn en Marcel de Bruijn

Medio 2017 hebben wij, afgevaardigden van 
de Tuincommissie en van de Bouwcommissie, 
verslag gedaan van de staat van onderhoud 
van het onroerend goed op Wijkergouw. De 
algemene conclusie is dat er op een aantal 
punten sprake is van fors achterstallig onderhoud. 
Tot voor kort zorgde Willem ervoor dat alles goed werd 
onderhouden. Willem doet nog steeds veel maar hij kan, 
gezien zijn leeftijd, best een paar extra handen gebruiken. 
Daarom hebben wij een plan van aanpak opgesteld. 

Elke eerste zaterdag van de maand gaat een ploegje van 4-6 
tuinders aan de slag. Dit gebeurt onder leiding van een van 
ons beiden. Op basis van het bestaande rapport plannen wij 
van tevoren de werkzaamheden voor die ochtend. 
Ben je een beetje handig en/of wil je weleens iets anders 
dan in het groen werken, houd hier dan rekening mee bij 
het invullen van je werkbeurten op SUPERSAAS.

Je moet ergens beginnen … Na een jaar maken we de 
balans op. Uit de opgedane ervaring trekken we dan 
gezamenlijk de juiste conclusies.

Op 3 maart a.s. gaan we van start.
We zien je dan graag!

Bestuursleden 
gezocht
November 2018 is een aantal bestuursleden alweer 3 jaar 
in functie. Dan komt het moment om te overwegen of zij 
doorgaan voor een volgende termijn. Wij zijn altijd op zoek 
naar gemotiveerde bestuursleden. Want een sterk bestuur 
vernieuwt zich regelmatig, heeft steeds behoefte aan 
mensen met frisse energie. Heb je ideeën en wil je graag 
anderen ondersteunen? Kom eens praten. Of loop een 
periode mee om te zien of het wat voor je is. Een bericht 
naar tuinparkwijkergouw@gmail.com is voldoende.

Overleden
Het bestuur kreeg bericht dat John de Winter van tuin 181 
is overleden op 22 december 2017. Wij wensen zijn vrouw 
Kitty en de familieleden veel sterkte. 

Als u een kaartje wilt sturen dan kan dat naar 
Standerdmolen 75, 1035 ED Amsterdam.
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Help de vogels de winter door.                                                
Vogels hebben het moeilijk in de winter. Vooral als het vriest 
en/of er een laag(je) sneeuw ligt is het nodig dat wij vogels 
bijvoeren. Vogels zijn goede verspreiders van zaden, dus 
willen we dat ze blijven. Wat is er trouwens fijner dan het 
geluid van de eerste merel in het vroege voorjaar.

Verschil moet er zijn
Verschillende vogels eten verschillend voer. Ook is er 
verschil tussen vogels die op de voederplank afkomen en 
vogels die alleen op de grond naar voedsel zoeken. Voor 
merels, lijster(achtigen), roodborstjes, heggenmussen en 
winterkoninkjes kan je het beste regelmatig wat voer op 
je terras strooien in de buurt van een struik, (dan hebben 
ze goed zicht op de aansluipende kat en kunnen ze snel 
vluchten) of onder beschutting biedende struiken op een 
sneeuwvrij (gemaakt) plekje. Allerlei soorten mezen, vinken 
en sijsjes komen op de voederplank af. En de specht maak je 
blij met een pot ongezouten pindakaas, waar trouwens ook 
andere vogels op af komen.

Voer het liefst op vaste tijden: ’s morgens vroeg hebben 
vogels honger na een koude nacht waarin ze soms wel 
10% van hun gewicht kunnen verliezen. ’s Middags rond 
16.00 uur kan je ze nog extra bijvoeren, zodat ze weer met 
een goed gevuld buikje kunnen gaan slapen. Ons kleinste 
vogeltje, het Goudhaantje, weegt maar 4 – 7 gram. En stel je 
dan voor dat daar nog 10% van af moet.

Door een zo groot mogelijke variatie aan voer aan te 
bieden lok je veel verschillende vogels naar je tuin. Op 
een voederplank, liefst met dakje tegen de regen, kan je 
bessen, rozijnen, stukjes appel(klokhuis), havermout, (bruin)
broodkruimels, zaden en pitten aanbieden. Op de grond 
strooi je havermout, zaden, pitten, broodkruimels en (meel)
wormen. Ook (stukjes) appel waar de merels dol op zijn. 
Pinda’s, ongebrand en ongezouten kan je het beste in een 
pindasilo ophangen. In netjes kunnen vogels verstrikt raken, 
en bovendien kunnen ze daar hele pinda’s uithalen, wat 
tegen het voorjaar kwalijk voor de kleintjes is. Bovendien 
blijven pinda’s (en ook ander voer) in een silo droog.

In het seizoen: Winter
In deze nieuwe rubriek wil ik elke keer een seizoengebonden onderwerp 
behandelen. Omdat er bij sneeuw en vorst niet echt veel wil groeien, heb 
ik me dit keer op de vogeltjes geconcentreerd. 

Foto’s Pixabay en Pinterest

Water geven
Als het niet al te hard vriest kan je een waterbakje 
neerzetten, met eventueel wat (druiven)suiker om 
bevriezing te voorkomen. Voeg nooit zout aan het water 
toe. Dek het bakje wel af met gaas zodat de vogels niet 
kunnen gaan badderen. Bij zware vorst kan je versplinterd 
ijs aanbieden om aan hun behoefte aan water te voldoen.

Een paar algemene tips:
•	 Maak voerplaats en waterbakje elke dag goed schoon 

met zeer heet water en een borstel, om allerlei ziektes te 
voorkomen.

•	 Voer geen grote hoeveelheden. Het voer gaat rotten en 
verspreidt ziektes. Bovendien trekt het muizen en ratten 
aan als het te lang blijft liggen. Gooi overgebleven voer 
na 1 dag weg. Plaats een voerplaats op paal ongeveer 
1½ meter boven de grond, vrij, maar wel in de buurt van 
struiken om het voor katten niet al te aantrekkelijk te 
maken.
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•	 Silo’s kan je makkelijk zelf maken door in een petfles 
enkele gaten te maken en er b.v. houten pollepels 
doorheen te steken.

•	 Als je voer in je tuinhuis bewaart berg het dan op in een 
goed afsluitbaar blik.

•	 Hang niet te veel vetbollen op. Deze worden soppig als 
ze in de regen hangen.

•	 Koop voer in een dierenspeciaalzaak of via www.
Vivara.nl of www.vogelbescherming.nl . Hier kan je 
ook vogelvoerkooien bestellen, om kleine vogels te 
beschermen tegen kraaien, eksters, gaaien en duiven.

•	 Voer alleen pinda’s die geschikt zijn voor vogels. Pinda’s 
uit de supermarkt zijn behandeld met gif wat dodelijk 
kan zijn voor vogels.

•	 Wintervoeren kan tot ongeveer half maart, afhankelijk 
van het weer. Mocht je daarna willen stoppen met 
voeren, bouw dit dan langzaam af, zodat vogels weer 

Nu Wijkergouw maar liefst 4 stippen voor Natuurlijk 
Tuinieren vergaard heeft, is Annemieke Timmerman, 
kersvers bestuurslid op ons tuinpark, benieuwd naar de visie 
van de Bond van Volkstuinders. Bestuurslid Bert Kuit was 
aanwezig op het stippenfeest, een mooie gelegenheid om 
hem een paar vragen te stellen.

Natuurlijk Tuinieren
Annemieke: Welkom Bert, waar staat Natuurlijk Tuinieren 
op de tuinparken in Amsterdam over 10 jaar? Bert: ik zie 
het liefst dat iedereen zich bewuster wordt van de waarde 
van groen in de stad. Dat de bewoners van Amsterdam met 
genoegen meehelpen om moestuinieren op een hoger peil 
te brengen. Dat ze ook zonder dat ze zelf een volkstuin 
hebben, welkom zijn op de tuinparken en dat ze zich 
daar met plezier inzetten. Het zou fijn zijn als ‘natuurlijk 
tuinieren’ op de volkstuinen, overgenomen wordt door alle 
bewoners in de stad. 

Kennis verspreiden
Op de volgende vraag: wat is de visie van de Bond van 
Volkstuinders op medegebruik en openbaarheid van 
de tuinparken? antwoordt Bert: Er zijn natuurlijk wat 
problemen te overwinnen als de parken meer open zijn, 
zoals vandalisme en illegale stortingen. Mijn ideaal zou zijn 
dat oude tuinders nieuwe aspirant-leden en bewoners in de 
buurt wegwijs maken over tuinieren. Het is nodig dat die 
kennis verspreid wordt en dat ervaring wordt doorgegeven 
aan anderen en vooral aan kinderen. Veel tuinders vallen 

na het eerste jaar af, omdat ze niet genoeg op de hoogte 
waren van het reilen en zeilen op de volkstuin. Dat komt 
door het tuinwerk, de werkbeurten en dergelijke, maar ook 
door het verenigingsleven dat op de meeste tuinparken 
heerst. Het zijn als het ware allemaal kleine dorpen. 
Stedelingen zien zich vaak wel met een glaasje rose op hun 
eigen terras maar niet als winnaar van de Mooiste Dahlia-
wedstrijd of als lid van de Bouwcommissie. Stedelingen 
kunnen zich zo meer bewust worden van land- en tuinbouw.

Overlevingsstrategie
Annemieke vraagt verder wat tuinpark Wijkergouw volgens 
Bert zou kunnen doen om de buurt meer te betrekken. Niet 
alleen voor Wijkergouw maar voor alle tuinparken ziet Bert 
kansen door plaatselijke kranten en folders te benaderen 
en bij wijze van spreken door briefjes in de supermarkt op 
te hangen als er activiteiten zijn. Bij speciale gelegenheden 
bijvoorbeeld AT5 betrekken en een stadsbreed issue maken. 
Denk aan kinderactiviteiten als vogelhuisjes schilderen of 
bijenhotels maken en aan vierkante meter tuinen voor 
aspirant leden. De sociale saamhorigheid kan zo door de 
volkstuinparken in Amsterdam versterkt worden en dit zal 
de parken helpen om op langere termijn te overleven en 
niet ten onder te gaan aan woningbouw en vastgoed.

Winterrust? Nee, lange 
termijn plannen maken! 
Interview met Bert Kuit van de Bond van Volkstuinders.                               
Tekst Annemieke Timmerman

Bert Kuit

wennen aan zelf eten zoeken. Mocht je door willen gaan 
met voeren, stap dan over op voeding met meer kalk en 
eiwit en minder vet.

•	 Hang alvast nestkasten in je tuin (met de opening naar 
het oosten, niet in de hete zomer(middag)zon en op 
ongeveer 2½ meter hoogte) of maak in het najaar je 
nestkasten goed schoon, met heet water en een borstel. 
Vogels slapen ’s winters graag in een nestkast. 

•	 En last but not least: Zet besdragende struiken in je 
tuin zoals meidoorn, gelderse roos, vlier, bottelrozen, 
klimop, kardinaalsmuts of een krentenboompje en laat 
in het najaar zaaddragende planten staan. Voor dat 
laatste zullen niet alleen vogels maar ook veel insecten je 
dankbaar zijn.
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Verslag najaarsvergadering (68e ALV) 
Wijkergouw, d.d. 11 november 2017
Voorzitter Andrea van Pol
Notulist Yolande Waldeck

Opening en vaststelling agenda

Andrea van Pol opent deze keer als technisch voorzitter de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. De andere 
aanwezige bestuursleden zijn: Chris Teunissen, Klaas Breunissen, 
Nelleke Bosland, Margot van de Zilver en Diny Teekman. 

Andrea wijst op de vele punten die te behandelen zijn en de 
twee uur die ervoor uitgetrokken zijn. Zij vraagt aan mensen 
die zich in de discussie mengen, naam en tuinnummer te 
vermelden en ook om te proberen het niet te lang te maken en 
goed bij het onderwerp te blijven.

Verslag Voorjaarsvergadering

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de 
Voorjaars-ALV van 20 mei 2017. Met dank aan de notulist wordt 
het verslag vastgesteld.

Mededelingen vanuit het bestuur

Chris Teunissen, voorzitter van het bestuur, krijgt het woord. 

Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een minuut stilte 
in acht te nemen ter nagedachtenis aan de mensen die sinds 
de Voorjaarsvergadering zijn overleden. In de stilte die volgt 
worden Tiny Rottschäfer-Timmers (tuin 211), Klaas van der Kluft, 
Gerard Hersbach (tuin 62) en Jo Jonkmans-van Setten door de 
aanwezigen herdacht. 

Met plezier meldt Chris vervolgens de komst aan van 9 nieuwe 
tuinders dit jaar: heer Klaver (tuin 16), mevrouw Peeters (tuin 
141), Fariba Rhmaty (tuin 144), Johanneke Kanis (tuin 147), 
Karin van der Wilt (tuin 157), mevrouw Bakker (tuin 187), 
Frederieke Schouten (tuin 194), Annemiek Daems (tuin 211) en 
mevrouw Loves (tuin 220). Zij zijn allen van harte welkom!

We zijn overgestapt naar een ander energiebedrijf laat Chris 
weten. Van Essent naar Qurrent. Qurrent is duurzamer en 
goedkoper. 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar (2016 red.) een andere 
procedure rondom het afsluiten van het water gehanteerd dan 
daarvoor. Bij wijze van experiment werden n.l. de hoofdkranen 
van het complex niet op een van te voren aangekondigd 
moment in november afgesloten, maar pas toen de vorst zich 
aankondigde. Iedere individuele tuinder was daardoor vrij 
om zolang dat kon over water te beschikken, met daaraan 
gekoppeld de eigen verantwoordelijkheid om de vorst in de 
gaten te houden en bijtijds de bekende voorzorgsmaatregelen 
te nemen.  

Voor velen lijkt het vaste moment van water afsluiten een 
goede stok achter de deur te zijn om zelf dan ook het nodige 
te doen om de waterleiding te beschermen. Voor anderen is 

het aantrekkelijk om zo lang mogelijk over water te kunnen 
beschikken. Nadeel is wel dat je goed op moet letten wanneer 
het gaat vriezen. 

Chris wijst erop dat er tijdens de wintermaanden altijd water te 
krijgen is bij het tappunt achter de boerderij.

De bedoeling is dat we voor de toekomst een keuze maken 
hoe we de waterafsluiting regelen. Bij de stemming geven 13 
mensen een voorkeur aan voor een vast moment van water 
afsluiten en 20 mensen willen verder met de flexibele tijden van 
afsluiting. 

Vanwege het 100-jarige bestaan van de Bond is er een oude 
gewoonte in ere hersteld en werden de tuinparken geschouwd. 
Wijkergouw kreeg een gedeelde derde prijs, onder andere 
vanwege de prachtige aanblik van het tuinpark. 

Daarnaast kreeg Wijkergouw op 30 september 2017, na twee 
jaar van hard werken, workshops, herinrichten van de winkel 
en vele andere zaken, het keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de 
AVVN. Met maar liefst vier stippen. Dat is de hoogste categorie 
en de score was de allerhoogste van de nieuwkomers in die 
categorie. 

Een heel groot applaus voor Marga van Aalst die het natuurlijk 
tuinieren op zo’n voortreffelijke wijze heeft gecoördineerd. 
En ook een applaus voor ons allemaal voor de derde prijs in de 
tuinpark -keuring van de Bond.

Meerjarenplan 

Andrea geeft het woord aan secretaris Klaas Breunissen. Hij 
zegt dat in het Meerjarenplan in vier punten beschreven 
wordt hoe we willen dat de Wijkergouw er in 2040 in 
verschillende opzichten voorstaat en bijstaat. Dat is uitgewerkt 
in dezelfde vier punten voor het Vijfjarenplan voor de kortere 
termijn. Dit plan geeft richting aan het bestuursbeleid en de 
meerjarenbegroting.

Thea Adriaansen (tuin 45) zegt dat zij beslist tegen een 
professionele en dus commerciële horeca op Wijkergouw is. 
Klaas legt uit dat op het snijvlak van uitbreiding activiteiten in 
de boerderij en het betrekken van buurtbewoners, de taken 
die dit met zich meebrengt niet meer alleen door vrijwilligers 
gedaan kunnen worden. Bovendien gaat het er vooralsnog 
alleen om de mogelijkheden te onderzoeken.

Frank Hoekstra (tuin 217) merkt op dat het dubbelop is om 
in het vijfjarenplan het gebruik van chemische middelen te 
verbieden, want dat is allang verboden. Het bestuur zegt dat de 
Wijkergouw in deze volledige overeenstemming met het beleid 
van de Bond nastreeft. Leticia Oppenhuizen (tuin 26) meent dat 
een heel beperkt gebruik ook mogelijk kan zijn. 

Enkele tuinders willen zich richten op het onderzoeken en 
ontwikkelen van meer activiteiten in de boerderij. André Tuin 
(tuin 17) noemt bijvoorbeeld het vieren van een bijzondere 
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verjaardag in de boerderij. Het wordt misschien lastig als 
iedereen daar z’n feestje wil vieren, maar is wel leuk! Het 
organiseren van een korfbalmiddag en daarna een gezellig 
samenzijn, wordt eveneens genoemd. Andrea vindt dit allemaal 
ideeën die bij de komende besprekingen meegenomen kunnen 
worden.

Ina Noordermeer (tuin 176) komt wel eens voor een gezellige 
middag of avond in het clubhuis van onze buren op Rust en 
Vreugd. Daar wordt ook wel het een of ander op verdiend, zegt 
zij. Mogelijk kunnen we daar ideeën opdoen. Andrea neemt dat 
ook mee en mogelijk kunnen we daarover eens contact met de 
buren opnemen.

Vervolgens wordt het Meerjarenplan met daarin het 
vijfjarenplan met algemene stemmen aangenomen. Applaus 
voor Klaas.

Werkplan 2018
Secretaris Klaas Breunissen noemt de vier speerpunten van 
het Werkplan voor volgend jaar: de organisatie goed laten 
functioneren, de vernieuwing van de waterleiding organiseren, 
de contacten met de omgeving een impuls geven en het 
natuurlijk tuinieren continueren. 

Joke van Pel (tuin 128) vraagt of er geld begroot is voor 
dat impuls geven aan de contacten met de buurt? De 
penningmeester Nelleke Bosland antwoordt bevestigend. Het 
staat begroot onder activiteiten.

Leticia Oppenhuizen (tuin 26) brengt de schapenweide ter 
sprake. Sinds het overlijden van de hobby-schapenboer, de 
heer Schotanus, zijn daar geen schapen meer en wordt er op 
de Wijkergouw gesproken over wat voor leuke dingen we met 
dat stukje grond kunnen doen. Leticia zegt echter dat het stuk 
grond niet van ons is.

Vervolgens wordt het Werkplan 2018 met een groot aantal 
stemmen aangenomen. Applaus voor Klaas. 

Begroting 2018
Nelleke Bosland, penningmeester, legt uit dat het vooralsnog 
lastig is om de moeilijk leesbare watermeter te vervangen. 
Door dit probleem is het niet goed mogelijk geweest om een 
juist termijnbedrag vast te stellen. Een inschatting maken van 
het waterverbruik van de individuele tuinder is natuurlijk niet 
makkelijk. Een ruime begroting was daardoor noodzakelijk. Een 
mogelijk teveel kan altijd weer verrekend worden. 

Wat betreft de begroting van nieuwe activiteiten om 
onze uitstraling naar de buurt te vergroten vraagt Nelleke 
nadrukkelijk om bij haar op te geven wat de plannen zijn en 
hoe deze begroot dienen te worden.

Nieuw dit jaar is de rioolheffing oftewel afvalstoffenheffing. 

Joke van Pel (tuin 128), voorzitter van de Kascommissie, krijgt 
het woord. Zij vertelt dat de commissie meerdere keren goed 
heeft overlegd met de penningmeester. De commissie adviseert 
de leden in te stemmen met de begroting. 

Vanuit de vergadering is men van mening dat we geen 
rioolheffing zouden moeten betalen, omdat Wijkergouw niet 
op het riool is aangesloten. 

De penningmeester Nelleke Bosland zegt toe dit uit te zoeken 
bij de Bond. Zij neemt de adviezen van de Kascommissie ter 
harte. In het voorjaar komt zij daar op terug. 

Dan keurt de vergadering de begroting 2018 goed en krijgt 
Nelleke een luid applaus.

Supplementreglement

Andrea van Pol wijst op het uitgedeelde papier met reacties van 
de Tuincommissie op het bestuursvoorstel zoals afgedrukt in het 
Wijkergouwtje.

Secretaris Klaas Breunissen geeft namens het bestuur een 
toelichting. Het Supplementreglement is een aanvulling op 
de Bondsreglementen en geldt specifiek voor Wijkergouw. 
De laatste wijzigingen van het Supplementreglement 
dateren van 2002. Het is tijd voor een modernisering, een 
update. Dat voorstel ligt nu voor. Hij benadrukt dat het 
Supplementreglement niet eerder van kracht wordt dan nadat 
het Bondsbestuur zijn zegen eraan heeft gegeven.

Klaas wil twee zaken specifiek toelichten:

De eerste is de invoering van het woonplaatsbeginsel (artikel 
3): mensen die aspirant-lid worden en een tuin willen kopen, 
moeten in Amsterdam wonen. Er is een lange wachtlijst voor de 
Wijkergouw en er melden zich steeds meer aspirant-leden die 
hier een tuin wil hebben bij wijze van aangename pied à terre 
als ze eens een weekendje in Amsterdam zijn. Die leden wil het 
bestuur beslist niet op de lijst hebben. Geen enkele zittende 
tuinder hoeft bang te zijn van z’n tuin gezet te worden. Maar 
een nieuwe koper dient wel in Amsterdam ingeschreven te 
staan. 

Het bestuur zal uitzoeken hoe zich dit woonplaatsbeginsel 
verhoudt met het recht op erven en overname van een tuin 
door partners en familieleden. Het bestuur zal vooralsnog het 
recht op overname/vererving door naasten voor laten gaan 
boven de woonplaats-eis.

Dat kan slecht uitpakken voor bestaande aspirant-leden, klinkt 
het vanuit de zaal. Clary van Amelrooy (tuin 166) kent iemand 
in Hoofddorp die hier al twee jaar staat ingeschreven en al zijn 
rechten dreigt te verliezen. Dat zou niet mogen, vindt zij. 

Andrea merkt op dat de goeden onder de slechten lijden in dit 
geval en dat is natuurlijk te betreuren.

Marian Rozendaal (tuin 19) vaagt zich af of het niet beter is de 
Regio Amsterdam als vereiste woonplaats te hanteren. Ellen 
Burgwal (tuin 148) merkt op dat er een speciale regeling moet 
komen voor de huidige aspirant-leden. Zij hebben tenslotte 
jaren betaald. Een proefjaar instellen wordt ook genoemd.

Tweede aandachtspunt is het toegevoegde voorstel om, in lijn 
met een besluit van een eerdere ALV, een artikel op te nemen 
dat de situering van een tuinhuis op het tuinperceel (met de 
lange kant parallel aan de sloot) regelt.

Andrea stelt voor om het voorstel artikel voor artikel te 
bespreken en daarna per artikel te gaan stemmen. 

Artikel 1 en 2 (begrippen en doel). Geen opmerkingen. Worden 
akkoord bevonden. 
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Artikel 3 (woonplaats nieuwe tuinders). Het bestuur zegt toe 
zich te buigen over de opmerkingen van de leden dat er een 
overgangsregeling moet komen, maar pleit wel voor aanname 
van het artikel.

Artikel 4 (tuinoverdracht). Geen opmerkingen. 

Artikel 5 (werkbeurten). Lune Renardel (tuin 95), voorzitter van 
de Tuincommissie, wil weten per welke datum het vervullen van 
werkbeurten van 70 tot 75 jaar ingaat. Klaas antwoordt dat dit 
ingaat zodra het Supplementreglement van kracht is. 

Lune benadrukt het belang dat een tuinder zelf de werkbeurten 
doet. Maar deze kan zich in bepaalde gevallen laten vervangen 
na overleg met de Tuincommissie. De Tuincommissie stelt voor 
voorwaarden te stellen aan de vervanger om er zeker van te 
zijn dat het werk goed kan worden uitgevoerd. Ook moet 
een tuinder bij de werkbeurten zelf klein tuingereedschap 
meebrengen.
Het bestuur vindt dat zinvolle aanvullingen.

Artikel 6 (natuurlijk tuinieren). Lune Renardel (tuin 95) doet 
het voorstel om onder lid 4 de tekst te wijzigen in: de tuinder 
gebruikt geen chemische middelen of bemesting, zodat water- 
en bodemkwaliteit verbeteren. Klaas stelt vast dat er dan geen 
sprake is van beperken, maar van verbieden. Tim Kouwenaar 
(tuin 15) vertelt dat hij een prachtig bloeiende tuin heeft 
waarbij hij wel eens een beetje mest gebruikt.

Artikel 7 (tuinbeheer). Lune Renardel (tuin 95) van de 
Tuincommissie wil graag het beheer van zogenaamde 
overtuinen opgenomen zien. Dat is een stukje 
gemeenschappelijke grond, vlakbij een bepaalde tuin, waarvan 
de tuinder dat stukje beheert. De tuincommissie laat weten het 
vooral van belang te vinden dat daar inheemse planten worden 
aangebracht en niet mag dienen als opslagplaats.

Ander voorstel van de Tuincommissie is om te regelen dat de 
hoofdpaden 40 centimeter vanuit de tuin door de betrokken 
tuinders wordt schoon gehouden, dus niet langer via 
werkbeurten.

Artikel 8 (betaling jaarlasten). Tuincommissie wil boetes en 
andere gemaakte kosten voor een tuinder kunnen verrekenen 
via de jaarlasten. 

Artikel 9 (bomenbeleid). Bert merkt op dat het bomenbeleid 
een belangrijk bestaansrecht voor ons is. Tine Klarenberg (tuin 
15) heeft een schitterende boom op haar tuin hoger dan 7 
meter. Hoe moet ze dat nu oplossen? André Tuin (tuin 17) vindt 
dat zo’n boom op je tuin toch een individuele zaak is. Klaas 
meent dat de punten die het bestuur hier aandraagt een goede 
aanzet zijn voor een te voeren bomenbeleid. Die maximale 
hoogte van 7 meter is overgenomen van Amstelglorie en geldt 
voor nog te planten bomen. 

Artikel 10 (erfafscheiding). Thea Adriaansen (tuin 45) van 
de Tuincommissie vindt dat de punten hieronder wat door 
elkaar lopen. Klaas vindt dat we het artikel gewoon kunnen 
aannemen en in de komende tijd meer kunnen stroomlijnen. 
Lune Renardel (tuin 95)van de Tuincommissie wil toegevoegd 
dat de erfafscheiding bestaat uit natuurlijke materialen en 
niet hoger mag zijn dan 1.80 meter. Jack merkt op dat mensen 
steeds langer worden en dat het wellicht beter is 2 meter aan 
te houden. Joop vindt dat de plaatsing van de erfafscheiding 

niet afhankelijk zou moeten zijn van goed overleg van de 
buren. Lune vraagt zich af of bomen of struiken die destijds op 
1 meter van de tuingrens stonden maar die inmiddels zo zijn 
uitgegroeid dat ze vlak op de grens staan, eruit moeten.

Artikel 11 (watergebruik). Geen opmerkingen.. 

Artikel 12 (lawaaiapparaten).

Artikel 13 (handhaving). Geen opmerkingen.

Artikel 14 (belangenverstrengeling). Klaas legt uit op een 
vraag van Lune, dat het bestuur er voor wil waken dat steeds 
hetzelfde bedrijf(je) op het tuinpark een opdracht krijgt voor 
een klus. Hij denkt aan een systeem waarin de opdrachten 
rouleren.

Artikel 15. Neutraliteit. Duidelijk.

Artikel 16. Geschillen tussen tuinders. Duidelijk. 

Artikel 17. Gebruik parkeerterrein. Marcel de Bruijn (tuin 
140) wil graag toevoegen dat tuinders niet uitgebreid 
hun voertuigen gaan repareren en schoonmaken op de 
parkeerplaats. Een band verwisselen moet natuurlijk wel 
kunnen.

Artikel 18 (plaatsing tuinhuis). Dit artikel is toegevoegd op 
basis van een tekst van de Bouwcommissie. Het tuinhuis 
dient volgens de bestaande en oorspronkelijke opzet van het 
tuincomplex geplaatst te worden. Bram Eken (tuin 165) van de 
Bouwcommissie geeft uitleg over deze kwestie. Het voorkomt 
dat er ineens een muur dicht bij een ander huisje komt te 
staan en heeft ook te maken met geluidoverlast en privacy. 
De schuren zijn trouwens vrijgegeven. Het gaat over een 
onderwerp waarover in een eerdere ALV is gestemd. 
Andrea vraagt de aandacht van de vergadering om de artikelen 
nu punt voor punt in stemming te brengen.

De eerste 2 artikelen worden aangenomen. 

Bij artikel 3 zijn er 25 stemmen voor en 11 tegen. Aangenomen. 
Klaas legt uit dat het Supplementsreglement een levende 
aangelegenheid is en dat er steeds veranderingen daarin 
kunnen worden bepleit. De heer Douhdouh (tuin 147) zou het 
jammer vinden als iets te snel wordt aangenomen, terwijl er 
nog niet voldoende over is nagedacht. Klaas benadrukt dat het 
artikel zojuist bij de stemming is aangenomen. Het bestuur gaat 
nadenken of er een overgangsregeling moet komen. 

De artikelen 4 en 5 worden aangenomen.

Artikel 6 wordt aangenomen. Bij punt 4 van dit artikel wordt 
het woord ‘beperken’ vervangen door ‘verbieden’.

Artikelen 7 en 8 worden aangenomen.

Artikel 9 wordt met inachtneming van de toevoegingen van 
de Tuincommissie aangenomen. Desalniettemin zal dit artikel 
aanleiding geven tot veel verdere uitdieping.
Artikel 10. Lune trekt de voorstellen van de Tuincommissie in. 
De voorgestelde tekst van het bestuur wordt aangenomen. 

Artikelen 11, 12 en 13 worden vervolgens ook aangenomen. 
Evenals de artikelen 14, 15 en 16.
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Na toevoeging van een reactie van Lune en na toevoeging van 
de opmerking van Marcel, wordt artikel 17 aangenomen.

Tenslotte artikel 18. Dit wordt ook aangenomen.

Klaas Breunissen, de vice-voorzitter en 1e secretaris, krijgt een 
heel groot applaus van de aanwezigen voor zijn update van het 
oude Supplementreglement van de Wijkergouw.

Rapportage vanuit de commissies  

Tuincommissie. Lune Renardel (tuin 95) brengt de 
onovertroffen Wim Vringer ter sprake die nog steeds zoveel 
voor de Wijkergouw te betekenen heeft. Applaus van de 
aanwezigen. En dit geldt ook voor Siem Smeding tuin 98.

Tine Klarenberg, sinds vele, vele jaren werkzaam op het 
Terreintje, gaat er nu eindelijk mee stoppen. Heel hartelijk dank 
voor al je werk, Tine. Applaus van allemaal en een groot boeket 
bloemen voor Tine. 

Lune legt vandaag na zeven jaar haar functie als voorzitter van 
de Tuincommissie neer. Er is veel gebeurd. Het Tuinpark is de 
afgelopen jaren beslist in waarde gestegen. Nu is het tijd voor 
haar om te vertrekken. Zij stelt haar opvolgster voor: Gwen 
de Ruijter van tuin 73. Gwen heeft pas twee jaar een tuin en 
nu al voorzitter van de Tuincommissie! Maar zij heeft zich dan 
ook buitengewoon goed ingelezen. Nico Duyvesteijn van tuin 
136 wordt de nieuwe secretaris van de commissie. Er worden 
nog twee coördinatoren voor de werkbeurten gezocht. Graag 
aanmelden bij de commissie. Applaus voor de vertrekkende en 
aantredende voorzitters van de Tuincommissie.

Bestuursvoorzitter Chris Teunissen bedankt Lune voor het vele 
werk dat door haar is verricht en hoe zij de Tuincommissie tot 
grote bloei heeft gebracht. Zij heeft zich geweldig ingezet. Heel 
veel dank.

Bouwcommissie
Bram Eken (tuin 165) verhaalt over de taxaties die regelmatig 
plaatsvinden en het maandelijkse spreekuur in het Houten 
Huis. Momenteel wordt eraan gewerkt om extra veiligheid in 
de huisjes te bewerkstelligen. Dit gebeurt door te controleren. 
Ook wordt er veel gedaan aan inbraakpreventie. Er bestaat een 
goede samenwerking met Nico van de Tuincommissie. 

Bram brengt het zogenaamde botenkerkhof te sprake. Het is op 
die plek nogal uit de hand gelopen. De eigenaren van de boten 
zijn opgespoord en aangespoord hun boten op hun eigen tuin 
te laten overwinteren. Dit lijkt hem iets om in het reglement op 
te nemen. Applaus voor Bram. 
Nico Duyvesteijn (tuin 136) stelt voor dat elke eerste zaterdag 
van de maand Kluszaterdag wordt en vier tot zes mensen zich 
hiervoor kunnen inplannen via Supersaas om (achterstallig) 
onderhoud op het Tuinpark te verrichten. Applaus voor Nico.

Kascommissie
Joke van Pel (tuin 128), voorzitter van de Kascommissie, vertelt 
dat de commissie nu helemaal voltallig is. Met Silvia (van 
Dongen) en Don is de bezetting geheel volwaardig. Christine 
(Schouten) wordt reserve. Joke vraagt of mensen zich bij haar 
willen opgeven mochten zij in de commissie willen. Applaus 
voor Joke.

Interieurcommissie
Die loopt heel goed. Vooral sinds die mooie nieuwe bezems!

Barcommissie
Draait goed en er wordt vooral met plezier gewerkt. Biologische 
producten staan hoog in het vaandel, zegt Iris van der Horst 
(tuin 183). Als je een bepaald drankje wil dat nog niet in de 
voorraad zit, geef dat dan even door!

Lunchcommissie                                
Jacqueline Bruijn (tuin 204) zegt dat de lunches erg goed lopen. 
Ze kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Je hoeft dan minder 
tuinbeurten te doen.

Winkel
André Tuin (tuin 17) vertelt dat door de recessie de verkopen 
wel naar beneden zijn gegaan. Maar dat kan de komende 
tijd best wel weer beter worden. Wil Tim, de coördinator van 
de winkel, heeft haar tuin onlangs opgezegd, maar zij blijft 
haar werk voor en in de winkel doen. Applaus voor Wil. Diny 
Teekman zit inmiddels in het bestuur en Agnes gaat verhuizen. 
Er kunnen dus weer mensen bij! De werkzaamheden komen 
neer op 11 x 1,5 uur per jaar. De accuverkoop is trouwens gelijk 
gebleven. Applaus voor André.

Cordaancommissie
Cobie van Gent (tuin 29) doet verslag van de dinsdagen waarop 
de groep in de boerderijtuin werkt. Zij is er een aantal keren 
bij aanwezig geweest. De mensen doen allemaal hun stinkende 
best. Zij zijn bereid om te leren en willen het allemaal heel goed 
doen. Het is van hun gezichten af te lezen dat ze er veel plezier 
in hebben. Applaus voor Coby.

Cobie doet eveneens een oproep voor een coördinator 
Speeltuin. Over niet al te lange tijd zal er een inspectie worden 
uitgevoerd. En daar moet eerst wel wat werk voor verzet 
worden. Als je dit wilt coördineren, geef je dan op. We kunnen 
Siem misschien vast vragen om vaker te maaien. 

Bondsvergadering

Het verslag van de Bondsvergadering staat in de Vroegop van 
herfst 2017. 

Rondvraag  

Cobie van Gent (tuin 29) waarschuwt voor het rondslingeren 
van kapot glas bij de afvalbakken. Dit is gevaarlijk. Nico neemt 
op zich dit op te ruimen. Er staat nog een container.

Andrea van Pol, de technische voorzitter van vandaag, 
bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen. 
De vergadering heeft wel een uur langer geduurd dan de 
bedoeling was. En Andrea vindt het nu dan ook echt tijd voor 
een drankje!

Hartelijk applaus voor Andrea. Hiermee is de vergadering 
gesloten. 
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Verslag Bijzondere Ledenvergadering 
Vernieuwing Waterleiding Wijkergouw  
d.d. 25 november 2017
Voorzitter: Andrea van Pol 
Notulen: Loes Markenstein
Aanwezige leden: 38

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend door de 
voorzitter. Die is verheugd over de goede opkomst voor deze 
bijzondere ledenvergadering. De agenda zoals opgenomen in 
het Wijkergouwtje herfsteditie 2017 p. 8-9 wordt vastgesteld.

Klaas Breunissen verzorgt de aftrap. Hij geeft aan dat in de 
begroting elk jaar een reservering wordt opgenomen voor 
de waterleiding. Die reservering bedraagt nu ca 45.000 euro. 
Vorig jaar is aan studenten van het ROC gevraagd om het 
waterleidingssysteem op Wijkergouw goed te onderzoeken en 
een plan te maken voor groot onderhoud. Dit is jammer genoeg 
niet helemaal afgerond en is niet geschikt om openbaar te 
maken. Wel geeft het inzicht in de knelpunten en de punten 
waarover de Ledenvergadering beslissingen zou moeten nemen. 

Zomer 2017 is een WaterleidingVervangingCommissie (WVC) 
ingesteld. Er is onder andere ook bij Dijkzicht gekeken. Daar is 
veel bruikbare ervaring met de vervanging van de waterleiding 
opgedaan, waar Wijkergouw van kan profiteren. 

De WaterleidingVervangingCommissie concludeert dat de 
technische levensduur van de voor de waterleiding gebruikte 
buizen (50 jaar) is verstreken en dat het urgent is om een 
begin te maken met de vervanging. Het Bestuur wil graag de 
meningen van de leden peilen voordat in de Ledenvergadering 
in het voorjaar van 2018 een voorstel ter besluitvorming wordt 
voorgelegd. 

Theo van Kersbergen (lid WVC) presenteert een nadere 
toelichting op de werkzaamheden van de WVC en de conclusies 
daaruit. 
Hij geeft aan dat naast de vervanging van de waterleiding 
ook gekeken is naar de eventuele aanleg van riolering en 
elektriciteit. Vastgesteld is dat de waterleiding weliswaar nog 
goed werkt, maar dat vervanging toch aan de orde is. Met die 
vervanging is veel geld gemoeid. De aanleg van riolering en 
elektriciteit op het park is ook heel kostbaar, waarbij de aanleg 
van riolering technisch ook heel ingewikkeld is. De aanleg 
van elektriciteit is technisch wel haalbaar, maar dus duur. De 
WVC heeft zich dus verder gericht op het vraagstuk van de 
vervanging van de waterleiding. 

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door een 
aannemer is een offerte van 550.000 euro ontvangen. Offertes 
voor uitvoering van een deel van de werkzaamheden door 
een aannemer zijn nog niet binnen. Dit verloopt moeizaam. 
Bij Dijkzicht is – gelet op de hoge kosten van uitvoering van 
alle werkzaamheden door een aannemer – gekozen voor de 
oplossing dat de zware klussen door de aannemer zijn verricht 
en de andere klussen door een vaste, grote groep vrijwilligers 
zijn uitgevoerd. De ervaringen hiermee zijn goed, maar 
essentieel is dat die groep vrijwilligers wel goed gemotiveerd 

is en blijft. Het kost veel tijd en moet tijdens de winter 
plaatsvinden. Het aanstellen of inhuren van een projectleider is 
aan te bevelen. 

Voor de financiering van dit project kan deels een lening bij 
de Bond worden afgesloten (af te betalen in 10 jaar), maar 
ook zal de jaarlijkse bijdrage van de leden moeten worden 
verhoogd (gedurende 4 jaar, met verrekening gedurende 10 
jaar bij verkoop van de tuin). Hoe hoog die jaarlijkse extra 
bijdrage uitvalt hangt af van het gekozen scenario voor de 
uitvoering van werkzaamheden. Bij scenario I (uitvoering alle 
werkzaamheden door aannemer) gaat het om naar schatting ca 
2200 euro in 4 jaar per tuin. Bij scenario II (uitvoering deels door 
vrijwilligers) zou het gaan om naar schatting ca 1100 euro in 4 
jaar per tuin. Omdat bij het verlenen van een opdracht aan de 
aannemer het geld aanwezig moet zijn, moet er dus een begin 
worden gemaakt met de inning van de extra bijdrages om over 
4 jaar te kunnen starten. 
 
Voor het traject van de waterleiding concludeert de WVC dat 
het de voorkeur verdient om het bestaande traject te volgen. 
De ROC-studenten hebben weliswaar aangegeven dat aanleg 
via de paden makkelijker is, maar dan moet in de tuinen zelf 
enorm veel overhoop gehaald worden. Door de WVC wordt 
gekozen voor de optie van het handmatig graven achter de 
huisjes in de tuinen door betaalde krachten, maar waarvoor de 
tuinders zelf wel een strook met een breedte van 1,25 m vrij 
moeten maken. 

De voorzitter bedankt Theo voor deze presentatie en geeft het 
startsein voor vragen en discussie.

Piet Vega (tuin 70) geeft aan 54 jaar geleden nog te hebben 
geholpen bij de aanleg van de waterleiding. Die functioneert 
volgens hem nog goed en vergt tot nu toe vooral kleinere 
reparaties. Hij merkt op dat het onzeker is of Wijkergouw nog 
lang zal bestaan, omdat de gemeente Amsterdam hoog inzet 
op woningbouw. Daardoor is het volgens hem niet zo logisch 
om nu nog zulke hoge investeringen te doen in een nieuwe 
waterleiding. 

Aleida Verheus (tuin 110) merkt op dat Wijkergouw nog niet 
bedreigd wordt door de huidige plannen voor woningbouw in 
Amsterdam. Van belang op korte termijn is wel dat de erfpacht 
in 2020 verlengd moet worden en nog niet duidelijk is hoe dat 
zal gaan. 

Klaas Breunissen geeft aan dat de verlenging van de erfpacht 
door de Bond wordt geregeld, maar dat het verstandig is om 
hierover nu al meer duidelijkheid te krijgen. 

Chris Teunissen vult aan dat het belangrijk is om te onderzoeken 
of wordt voorzien in schadeloosstelling bij opheffing van 
tuinparken. Als dat mogelijk is, dan zijn nieuwe investeringen 
geen ‘weggegooid geld’. 
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Thea Adriaansen (tuin 45) gaat in op het vrijmaken van een 
strook van 1,25 m breedte achter de huisjes. Dat kan moeilijk 
zijn vanwege bomen, struiken en wortels daarvan. Ook kan het 
wellicht nodig zijn om kapvergunningen voor bomen aan te 
vragen en dat brengt (extra) kosten voor de tuinder met zich 
mee. Klaas Breunissen erkent dat dit ingrijpend is, maar wel 
noodzakelijk zal zijn. 

Desgevraagd geeft Klaas Breunissen aan dat er niet genoeg 
geld uit de algemene reserves overgeheveld kan worden 
naar de reservering voor de vervanging waterleiding. Voor 
de financiering is nodig dat de bijdrage van tuinders wordt 
verhoogd, om te kunnen sparen. 

André Tuin (tuin 17) vraagt hoe het zit met het vereiste van 75 
cm diepte voor de waterleiding. In zijn tuin ligt de waterleiding 
nu op ca 30 cm diepte en hij vraagt zich af of bij dieper graven 
van greppels er niet ook risico ontstaat op (verdere) verzakking 
van de huisjes. Theo van Kersbergen antwoordt dat de richtlijn 
van 75 cm wordt gehanteerd in verband met ‘vorstvrij’. Thom 
Perquin (tuin167) pleit ervoor om niet teveel bij allerlei details 
stil te staan. Anderen geven aan dat er wel een goed beeld 
moet ontstaan wat er allemaal komt kijken bij een beslissing tot 
vervanging van de waterleiding. 

Desgevraagd geeft Theo van Kersbergen aan dat het werken 
met een groot team van vrijwilligers op Dijkzicht goed is 
gegaan, maar wel veel aandacht vraagt. Vooral ‘krasse knarren’ 
zijn onmisbaar, omdat er veel tijd gevraagd wordt van de 
vrijwilligers. Overdag en buiten het seizoen. Klaas Breunissen 
geeft aan dat het een risico is om zo te gaan werken, omdat 
als het niet lukt de vrijwilligers betrokken te houden er alsnog 
hoge kosten gemaakt moeten worden om de klus af te maken. 
Thea Adriaansen (tuin 45) informeert of er al een beeld is of 
er voldoende vrijwilligers bij Wijkergouw kunnen worden 
gevonden. 

Janny Hofman (tuin 208) suggereert dat misschien de tuinders 
zelf kunnen zorgen voor het graven van de greppel. Thea 
Adriaansen (tuin 45) vult aan dat de vrijwilligers dan meer 
‘achter de hand’ kunnen worden gehouden. Chris Teunissen 
vult aan dat wellicht tuinders die dit niet zelf willen of kunnen 
doen, dan op eigen kosten iemand zouden kunnen inhuren. 
Klaas Breunissen geeft aan dat het wel van belang is dat het 
werk goed wordt uitgevoerd en dat op Dijkzicht de vrijwilligers 
daarvoor goed geïnstrueerd moesten worden. Aleid van 
Papenrecht (tuin 126) merkt op dat bij ‘zelf graven van greppels’ 
er een strakke regie nodig is om de voortgang te bewaken en 
dit misschien zelfs met boetes moet worden afgedwongen. 
Klaas Breunissen merkt op dat op Dijkzicht uiteindelijk slechts 2 
tuinders nalatig waren op het punt van ‘strook vrijmaken’ en dit 
op hun kosten alsnog in orde moest worden gemaakt. 

Marcel de Bruijn (tuin 140) vraagt hoe tegen het verstrijken 
van de uiterste houdbaarheidsdatum van de in de waterleiding 
gebruikte buizen moet worden aangekeken. Zijn er 
ervaringen in andere parken met de levensduur voorbij de 
houdbaarheidsdatum? Piet Vega (tuin 70) pleit voor het 
‘waar nodig repareren’, maar het achterwege laten van de 
complete vervanging. Marcel oppert eerst de problemen 
bij de hoofdkranen aan te pakken en te wachten tot 
nieuwe problemen ontstaan. Piet geeft aan dat problemen 
kunnen worden opgelost door regelmatig de spindels in 
de hoofdkranen te vervangen. Marcel stelt ook voor om de 
verantwoordelijkheid voor de (vervanging van de) putten in 

de tuinen over te hevelen naar de verantwoordelijkheid van 
de individuele tuinders. Chris Teunissen wijst op het risico van 
‘geplaatst worden voor een voldongen feit’ als je kiest voor 
‘onderhoud als zich problemen voordoen’. Als er dan grote 
problemen ontstaan moet je snel handelen en daarvoor het 
geld hebben. Marcel vindt het argument van het verstrijken van 
de levensduur van de buizen te pover en vindt dat de gebreken 
en risico’s van het huidige systeem nog niet aangetoond zijn. 
Zonder dat vindt hij vervanging niet aan de orde. Theo van 
Kersbergen merkt op dat een gefaseerde aanpak ook mogelijk 
is, maar uiteindelijk duurder kan uitpakken. Dit kan door het 
bestuur verder onderzocht worden.

Tamara La Lau (tuin 131) stelt voor om alvast te beginnen met 
sparen voor de vervanging van de waterleiding en later pas 
beslissingen te nemen over de wijze van uitvoering. Theo van 
Kersenbergen vindt dat er nu al een principebeslissing genomen 
moet worden. Leticia Oppenhuizen (tuin 26) stelt voor om pas 
naar aanleiding van problemen aan de waterleiding te gaan 
werken, maar nu al wel te beginnen met sparen. 

De voorzitter constateert dat er tijdens de discussie veel 
invalshoeken naar voren zijn gekomen en dat dit helpt om een 
goed overwogen beslissing te kunnen nemen. 

Klaas Breunissen vraagt vervolgens aandacht voor het 
ontwerpbesluit dat in het Wijkergouwtje, herfsteditie 2017 is 
opgenomen. Hij stelt voor te stemmen over drie elementen: 
a) het al dan niet vervangen van de waterleiding; 
b)  het bestuur vragen om een uitvoeringsplan en een plan voor 

de financiering uit te werken;
c)  de voorwaarden die worden voorgesteld aan de planvorming: 

a) aanleg langs de achterkant van de huisjes, b) tuinders 
maken zelf een strook van 1,25 meter obstakelvrij, c) aanleg 
zoveel mogelijk buiten het tuinseizoen en in een periode van 
maximaal drie jaar, d) kostenbesparing door grote vrijwillige 
inzet tuinders, e) financiering af te schrijven in tien jaar.

Uit de discussie zijn een aantal voorwaarden naar voren 
gekomen, die de leden ook aan het bestuur willen meegeven en 
worden toegevoegd aan het derde besluit, namelijk: f) uitgaan 
van een slimme tijdfasering van de noodzakelijke activiteiten, 
g) eerst helderheid krijgen over de verlenging van het 
huurcontract van het Tuinpark, h) eerst voldoende geld sparen 
voordat werkzaamheden kunnen starten.

Thea Adriaansen (tuin 45) vraagt of later in de 
Ledenvergadering nog terug kan worden gekomen op een 
beslissing over al dan niet vervangen van de waterleiding. Klaas 
Breunissen geeft aan dat dit kan, maar dat het nu van belang 
is om hierover een uitspraak te doen om het bestuur richting te 
geven. 

Uitslag stemming:
a) Vervanging van de waterleiding: 5 stemmen tegen en 33 
voor.
b)  Bestuur stelt uitvoeringsplan en financieringsplan op: geen 

stemmen tegen.
c) Voorwaarden aan de planvorming: geen stemmen tegen. 

De voorzitter sluit de vergadering. De WVC wordt met een 
applaus bedankt voor de inspanningen. 
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Wat maakt Easy Living
zo uniek?
• Permanente expositie van meer dan 80 slaap-
   banken en 8 bedkastenprogramma’s in het
   betere genre.
• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare
   maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en lits-
   jumeaux).
• Alle bedsystemen.
• Modern en klassiek.
• Korte levertijden.
• Uitmuntende service en garantiebepalingen
   (CBW).
• Scherpe prijsstelling
• Projectafdeling.
• Dealer van alle Europese topmerken.
Gratis bezorging door
het hele land, inclusief
campings en 
tuincomplexen.

CS-Bedsysteem

Dwarsslaper

Clic-Clac

BEDKASTEN

SHOWROOM
Middenweg 109-113A,
1098 AH Amsterdam.
Tel. (020) 663 11 61

Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag

internet:
http://www.slaapbanken.nl

e-mail: easy@open.net

De grootste speciaalzaak van Nederland in

SLAAPBANKEN

Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in 
het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8 
bedkastenprogramma’s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal 
ingerichte STUDIO.
Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De hori

-

zontaal of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten. 
In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met 
een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig 
bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-, 
leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal 
functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar 
ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio 
van Easy Living is meer dan de
moeite waard. De adviseurs
nemen ruim de tijd om de
consument in deze complexe
materie wegwijs te maken.
Easy Living bezorgt
en monteert
gratis!

Samenstelling bestuur, commissies en bijzondere 
diensten

Bestuur
Voorzitter: Chris Teunissen
Vice voorzitter en 1ste secretaris: Klaas Breunissen
2e secretaris: Andrea van Pol
Penningmeester: Nelleke Bosland
Algemeen bestuurslid: Margot van de Zilver
Algemeen bestuurslid: Diny Teekman
Algemeen bestuurslid: Annemieke Timmerman

Accudienst/Technische commissie: André Tuin

ARBO: Carien Ruijter, Tom Perquin

Bouwcommissie: : Charl Noordermeer, Rob de Bruin, 
Thom Perquin, Bram Eken, Marcel de Bruijn

Barcommissie: (Remko en Iris Schouten), Judith Olbers, 
Renee Dekker, Ingrid Dekker, Leoni Schimmelpennink, 
Agnes Elling, Janny Hofman, Marian Rozendaal 

Redactiecommissie: Thea Adriaansen (redactie), 
Robert Oomen (vormgeving)

EHBO: Marcel Monsuur, tuinnr. 191

Inkoop winkel: Wil Tim

Gasverkoop: Wim Hilgers

Kascommissie: Joke van Pel (woordvoerder), Christine 
Schouten, Karin Goertz, Silvia van Dongen 

Tuincommissie: Gwen de Ruijter, Ellen Burgwal, Cobie 
van Gent, Thea Adriaansen, Nico Duyvesteijn, coördinatie 
Natuurlijk Tuinieren: Marga van Aalst

Waterleidingcommissie: Willem Vringer, Ben 
Suurendonk

Materiaalbeheer: Willem Vringer

Interieurverzorging boerderij: Judith Seymonson 
(coördinatie), Claire Taylor, Ria Akkerman, Judith Wiering, 
Greet Rietveldt, Kitty Horstink, M. Foster

Lunchcommissie: Chikako Watanabe, Daphne van 
Kempen, Diana Tromp, Ewoud Hoogendijk, Frank 
Hoekstra, Herman & Thea van Kempen, José Haverkamp, 
Linda Tromp, Maria Lebouille, Nell Donkers en Nieko 
Nierop

Verzekeringszaken: Formulier aanvragen bij het bestuur



ALARMNUMMERS
Brandweer 112
Ambulance 112
Politie 112 of
0900-8844 (geen spoed)

Huisartsen Duyn & Simons
Schellingwouderdijk 240, tel. 020-4904231

Dierenartsen Dierenkliniek Amsterdam Noord
Oudorperstraat 18, hoek Purmerplein, 020-6364681GASVERKOOP 

In het seizoen elke zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. 
Prijs voor gasflessen: € 22,00. Gelieve contant te betalen.

WINKEL 
In het seizoen iedere zaterdagmorgen is de inkoop open 
van 10.30 tot 12.00 uur.
Petroleum is te koop in de winkel: 1,60 euro per liter

BOERDERIJ
In het seizoen iedere zaterdagmorgen 12.00 tot 14.00 uur 
(lunch). Elke zondag 14.00 tot 17.00 uur (vrije inloop, spel, 
muziek, lezen, drankje, ontmoeting), vanaf 12 mei elke 
vrijdagavond klaverjassen, aanvang 19.30 uur

TUINBEURTEN
Verplaatsen van tuinbeurten van tevoren melden via 
de online agenda http://www.supersaas.nl/schedule/
werkbeurten_Wijkergouw
(of via tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com )
Last Minute afmeldingen graag ook melden op zaterdag 
tussen 8.30-9.00 uur: bellen naar Samen Sterk 020-4904567

VUILNISHOK
De vuilcontainerplaats is in het seizoen geopend elke 
zaterdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en elke woensdag van 
18.30 tot 19.30 uur

’t Terreintje
Geopend in het seizoen elke zaterdag van 10.30 
tot 12.00 uur. Behalve bij slecht weer wanneer de 
werkbeurten vervallen.

Vuilcontainerverhuur: 30 euro per container per 
week. Op ’t Terreintje bespreken en betalen.

Hakselen 5,00 per kar, 1,00 euro per kruiwagen. 
Als er gehakseld wordt, laten hakselen in het bos, 
betalen op ’t Terreintje,

Aarde:  30 euro per kar. 2,75 euro per kruiwagen
Zand:  27 euro per kar. 2,50 euro per kruiwagen
Stenen en tegels: indien voorradig

Oud ijzer: Kan uitsluitend aangeboden worden op 
’t Terreintje tijdens de openingsuren op zaterdag.

Alle prijzen onder voorbehoud.gesloten tot 
voorjaar 
2018


