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In dit Informandje zijn een groot aantal kleurenfoto’s opgenomen. Als u 

Informandje niet per e-mail maar via uw postvak op de tuin ontvangt, zullen 
de meeste foto’s minder goed te zien zijn. Stuur een e-mail adres en u kunt 

Informandje bv. in de Bibliotheek of bij kinderen, vrienden etc. bekijken of  
kijk op de website (dat kan ook in de kantine) . 

 
Algemene Ledenvergadering 2 april. 

Aan de ledenvergadering werd deelgenomen door 63 leden (4 via 
machtiging), 10 leden hadden zich afgemeld, 31 leden waren afwezig zonder 

afmelding. 
De vergadering werd voor de eerste keer gehouden in vervolg op de eerste 

algemene werkbeurt. Het concept-verslag is verzonden naar de leden die 

een e-mail adres hebben opgegeven en is opgehangen op het publicatiebord 
in de hal van het verenigingsgebouw. Ook is het verslag te vinden op de 

website. 
Enkele besluiten, conform voorstel van het bestuur,  

- verzekering van de verenigingsgebouwen wordt aangepast aan de reële 
waarde; 

- het verenigingsgebouw en de directe omgeving worden alcoholvrij; 
- tuin 105 wordt ingericht voor een algemene bestemming 

- de najaarsvergadering 2016 wordt gehouden aansluitend op de laatste 
werkbeurt op 5 november – de stukken worden per e-mail verzonden of zijn 

op 22 oktober in de postbakjes op te halen, en zullen ook op de website 
worden gezet (er worden geen vergaderstukken meer per post verzonden). 

 
Werkbeurten 

De opkomst en deelname aan de werkbeurten op 2 april en 28 mei waren 

goed. In totaal waren er 3 leden zonder afmelding, opgave van reden, 
afwezig die daarvoor een boete opgelegd hebben gekregen. 

Heel plezierig was dat ook een aantal leden uit groep 1 op 28 mei 
deelnamen aan de werkbeurt van groep 2 om de tuin voor de uitreiking van 

de “4e stip” later op de middag op orde te brengen. 
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Tuinen te koop (ruilmogelijkheid voor leden) 

Tuinen 24, 51, 87 en 95. Zie voor de vraagprijs de website en de publicaties 
in het verenigingsgebouw.  

 
Nieuwe leden 

tuin 34: dhr. H. Al-Barzanji 
tuin 69: dhr. K. Lalaram 

tuin 84: mw. E. Uiterlinden  
tuin 98: mw. D. Erdem 

 
Even voorstellen Esther Uiterlinden en Marwin de Haan (tuin 84) 

Tuin 84 is sinds enige tijd in handen van Esther Uiterlinden (29) en haar 

man Marwin de Haan, die installatietechnicus is en lesgeeft op een MBO-
school. Daarnaast is hij hobby-imker. Op de tuin doet hij vooral de 

technische dingen; Esther is meer van het echte tuinieren en heeft graag 
drachtplanten ('bijenbloemen') in haar tuin, ook als anderen die maar 

onkruid vinden. 
 

Ze komt oorspronkelijk uit Zwolle en is voor haar studie Keltische talen naar 
Utrecht verhuisd. Daarna is ze in Amsterdam afgestudeerd als 

boekwetenschapper. Sinds een jaar of negen woont ze in Den Haag, waar 
haar man vandaan komt. Ze heeft enige tijd redactiewerk gedaan bij een 

fiscaal blad, maar het vakgebied en de werkdruk hebben haar in maart het 

moeilijke besluit doen nemen daar weg te gaan en uit te kijken naar werk 
dat beter bij haar past, liefst iets met (heel) oude boeken. 

 
Esther vindt het heerlijk dat ze weer meer tijd heeft om te tuinieren, ze 

wordt er helemaal rustig van. Jong geleerd is oud gedaan: als klein meisje 
had ze al een eigen stukje van de moestuin bij het huis van haar oma. Toen 

al kon ze genieten van de heerlijke aalbessen en aardbeien uit eigen tuin.  
 

Bij haar eerste huis in Den Haag had ze een muurkasje voor tomaten, 
augurken en pepers. Verder had ze er wat aardbeiplanten, maar door de 

ongunstige ligging van die tuin was echt moestuinieren daar een hele 
uitdaging. Nu is ze blij met haar tuin op Zonnegaarde, en hoopt ze 

binnenkort weer zelf gekweekte groenten en fruit te kunnen eten.  
 

Haar hart gaat duidelijk uit naar 

het moestuinieren, al kan ze 
veldbloemen zeker waarderen, 

waarschijnlijk ook een erfenis 
van oma. Ze wil graag fruit als 

bramen en frambozen in haar 
tuin, en een moestuin kan ook 

heel mooi zijn: kijk maar eens 
naar haar aardbeientoren.  

 
Haar tuin was vroeger vooral 
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een plantentuin, met veel vaste planten waar ook bijen op afkomen, en ze 

verwacht dat de tuin daarom wel een combinatie van moes- en siertuin zal 

blijven. 
 

Naast de tuin heeft ze nog heel wat hobby's ('Ik heb meer hobby's dan tijd'), 
waaronder lezen, breien en naaien, musiceren (vroeger fagot, sinds een jaar 

piano), koken en bakken, en ze wil gaan inmaken. En dan niet alleen die 
veilige augurken...  Daarnaast helpt ze haar man met de bijenproducten: 

honing, was en propolis (stuifmeelklontjes). 
 

Haar eerste werkbeurt is haar goed bevallen, dus waarschijnlijk is ze wel te 
porren voor wat andere dingen in ons park, zoals natuurlijk tuinieren of het 

'project-105'. Waar handjes nodig zijn, wil ze wel bijspringen. Eventueel ook 
bij ons Informandje. 

 
Even voorstellen  Dilan Erdem (tuin 98) 

De 22-jarige Dilan Erdem is Haagse van geboorte en komt uit een 

Koerdische familie. Ze heeft naar eigen zeggen weinig kijk op tuinieren, 
maar heeft tuin 98 vooral voor haar ouders gekocht. Die komen uit een 

dorpje waar ze gewerkt hebben in de landbouw. Zij zijn degenen die wel 
verstand hebben van tuinieren, en dat ook heel enthousiast doen. 

 
 

 

 
De ouders 

van Dilan 
 

 
 

 
 

 
 

Dilan heeft HBO maatschappelijk werk gedaan en werkt voor zichzelf. Ze 
runt een eigen thuiszorgorganisatie, die mensen thuis ondersteuning biedt 

bij zaken als persoonlijke verzorging, dagbesteding, huishoudelijk werk en 
verpleging, en waar nodig ook juridische ondersteuning. Uiteraard met hulp 

van medewerkers en vrijwilligers. 

 
Ze vindt het heel bijzonder om te zien dat een klein zaadje zich ontwikkelt 

tot een hele plant, en dan vaak ook nog een plant die je kunt eten. Daarom 
heeft ze ook meer met een moestuin dan met een siertuin met mooie 

planten, al zijn haar lievelingsbloemen rode rozen. Wat moeten we daar nog 
van zeggen? Een roos is een roos is een roos... 

Verder vindt ze het leuk om muziek te luisteren om te ontspannen, en om te 
winkelen – en veronderstelt dat dat voor elke vrouw wel zo is. 
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Ze werkt vijf dagen in de week zonder duidelijke eindtijd, want ze moet 24/7 

bereikbaar zijn in verband met spoedgevallen. Daardoor blijft er weinig tijd 

voor haarzelf over, en meehelpen op de tuin wordt dan moeilijk. Ze zou wel 
willen helpen als ze het kan inplannen. En uiteraard wil ze wel deelnemen 

aan de vergaderingen, zodat ze op de hoogte blijft van het wel en wee van 
de vereniging en zo nodig ook kan meepraten. 

 
Natuurlijk tuinieren, 4e stip 

Op zaterdag 28 mei 2016 heeft ATV Zonnegaarde in Den Haag de vierde stip 
in het kader van het Nationaal keurmerk natuurlijk tuinieren uitgereikt 

gekregen door de heer Ale Sierksma, consul van het AVVN. Vier stippen is 
de hoogste waardering. 

 
Zonnegaarde is in 2010 begonnen met natuurlijk tuinieren. In het park zijn 

toen allerlei voorzieningen aangelegd voor wilde planten en dieren, waar-
onder een moerasje, een natuurpad en een bijenweide. In 2011 resulteerde 

dit in drie stippen. In de zomer van 2015 is het park opnieuw beoordeeld en 

kreeg toen de vierde stip toegezegd. 
 

De feestelijkheden werden bijgewoond door zo'n 60 belangstellenden. Mw. 
Yvonne Vermazen, voorzitter van de commissie Natuurlijk Tuinieren van 

Zonnegaarde, wees in haar toespraak op de gestage achteruitgang van de 
biodiversiteit in Nederland, waardoor de natuur in en om de steden steeds 

belangrijker wordt. Ze deed ook een beroep op de tuinverenigingen om 
eraan mee te werken Den Haag steeds groener te maken. Mw. Ans Rietstra, 

directeur Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, feliciteerde de vereniging 
en wees ook op het belang van volkstuinen voor het welzijn van de 

stadsbewoners. 
 

Tot slot kwam Ale Sierksma aan het woord, die het juryrapport toelichtte en 
daarna de stip uitreikte met hulp van een drietal jonge regelmatige 

bezoekers van het park: Elin, Sharwish en Ming. Tenslotte zal hun generatie 

te gelegener tijd het stokje van de huidige tuiniers moeten overnemen. 
 

Na het officiële deel van de uitreiking maakten de gasten onder leiding van 
leden van de commissie Natuurlijk tuinieren een wandeling langs de 

projecten. De middag werd afgesloten met het gebruikelijke hapje en 
drankje, het geheel werd prima en plezierig verzorgd door een aantal leden, 

waarvoor dank.  
 

Mede ter gelegenheid van de vierde stip heeft Zonnegaarde in samen-
werking met de gemeente Den Haag op de hoek van de Erasmusweg en de 

Laan van Wateringseveld een wildebloemenweide aangelegd. 
 
Tekst: Wim Voortman 

Foto’s: Jacques Bos en Kees van Wezel 
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Informandje 2016 nr. 2, blz. 6 van 10 

Toespraak Yvonne Vermazen, voorzitter van de commissie Natuurlijk tuinieren 

 
Veertig jaar geleden konden we in het voorjaar op Zonnegaarde de koekoek horen 

roepen. Zonnegaarde lag aan de rand van Den Haag. Achter ons complex lag 
Wateringen met zijn kassen en groen, een biotoop waarin de koekoek zich nog 

thuis voelde. In die 40 jaar is er veel veranderd. Er is een hele stadswijk 
aangelegd, het Wateringseveld. En er staan nog veel meer veranderingen op 
stapel. Wethouder Joris Wijsmuller liet in januari weten aan dat er in de komende 

25 jaar 40.000 nieuwe woningen nodig zijn. De kop met grote dikke letters in het 
AD van 16 januari 2016 loog er niet om: DE STAD GROEIT, WEN ER MAAR AAN!  

 
De vraag is natuurlijk: waar komen die nieuwe huizen? Gaat de groei weer ten 
koste van ons kostbaarste bezit, het weinige groen dat er nog over is? Kijken de 

projectontwikkelaars weer met gretige ogen naar de volkstuincomplexen? Ideale 
plekken voor woningbouw? Ik moet er niet aan denken! 

 
De natuur is ons kostbaarste bezit, maar wat gaan we er ontzettend slordig mee 
om. Leefbaar leven op aarde staat onder grote druk: er drijft een plastic soep in de 

oceanen, wereldwijde ontbossing, CO2-uitstoot, bijensterfte, een steeds intensieve-
re landbouw, de voorspelde enorme aantallen toekomstige wereldburgers. 

 
'Ver van m’n bed,' zult u denken (of denken de meesten), maar is dat wel zo? 
Binnen enkele decennia is er veel veranderd, ook in Nederland. Het fraaie 

platteland van toen bestaat niet meer. Door intensief maaien zijn bloemrijke weiden 
veranderd in groene lakens waar geen bloem zich meer thuis voelt en waar 

weidevogels geen kans meer krijgen om hun jongen groot te brengen. Het vee 
wordt opgesloten in megastallen. Vanwege het vele eiwitrijke en snel groeiende 
raaigras wordt er al gesproken over het groene asfalt, of nog explicieter: de groene 

woestijn Nederland. Natuur is hier ver te zoeken. 
 

Paradoxaal is de vaststelling van biologen dat de meeste biodiversiteit tegen-
woordig te vinden is in of nabij de steden. Een enorme teloorgang van het 
platteland, maar voor stadsbewoners een kans. Willen we onze omgeving leefbaar 

houden, dan is natuur binnen de stadsgrenzen van groot belang en moeten we 
verstening bestrijden.  

 
Door klimaatverandering wordt het warmer, ook in de stad, met steeds meer 

hoosbuien met gevaar voor wateroverlast. Bomen geven verkoeling tijdens warme 
zomerdagen. Ook nemen ze fijnstof op, afkomstig van fabrieken en vooral van 
racende automobilisten: 130 km/u… 

 
Volkstuinen staan synoniem voor oases van rust, en vormen bovendien een 

geweldige hobby. Met als bonus meer biodiversiteit dan in een gewoon stadsparkje.  
 
Buiten ons terrein op de hoek van de Erasmusweg en de Laan van Wateringseveld 

hebben we een wildebloemenweide aangelegd. Daar staat nu de flora die helaas op 
het platteland haast niet meer te vinden is. Met dit initiatief willen we als vereniging 

de natuur binnen handbereik brengen van buurtbewoners, zodat ook zij mee 
kunnen genieten. Een uitnodigend initiatief voor een bezoek aan ons tuinpark.  
En ook de bijen en andere bestuivende insecten zullen dankbaar zijn voor dit extra 

stuifmeel. 
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Als dit initiatief aanslaat, wil ik andere verenigingen uitnodigen om hetzelfde te 

doen om zo  onze stad groener en bloemrijker te maken. Met als Haags motto: DE 
STAD GROEN, WEN DAAR MAAR AAN!  

 
Zo meteen wordt ons bord onthuld met daarop de vier stippen. Dat doen we graag 

samen met de hier aanwezige kinderen. Zij zullen hopelijk over een tijdje het stokje 
van de oude tuinders over willen nemen. We hopen dat we de kinderen van 
Zonnegaarde op ons complex liefde en respect voor de natuur kunnen meegeven: 

de volkstuinders van morgen. 
 

In 2010 zijn we op ons complex begonnen met het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. 
Het heeft ons als werkploeg veel plezier gebracht. En daarnaast een hecht gevoel 
van verwantschap. 

 
Die vierde stip is belangrijk voor de vereniging als bewijs dat het ook anders kan in 

de stad, groener. Maar voordat we overgaan tot de onthulling, wil ik iedereen 
hartelijk dankzeggen die eraan heeft meegeholpen om dit tot stand te brengen. In 
het bijzonder de werkgroep natuurlijk tuinieren, die iedere eerste zaterdag van de 

maand klaarstaat: Jaap Zoet, Geertje, Ellen, Jan, Dittie, Gerda en Wim, Bert, Tom, 
die helaas wegens ziekte afwezig is, Nita Flanderijn en de nieuwe aanwinst voor 

onze groep: Nita Biharie! 

 

 
Natuurlijk: Vlinders      door Yvonne Vermazen 
 

In de zomer gaat het hek ’s avonds om 20.00 uur dicht. Dan mogen bezoekers 
alleen nog onder begeleiding aanwezig zijn. Toch is er dan vaak veel volk zonder 

begeleiding aanwezig: nachtvlinders! 
 

We zien ze graag vlinders in de tuin. Maar we staan er vaak niet bij stil dat die 
prachtige vlinder eerst een rups was die de sla of de kool belaagde. Zonder rupsen 
geen vlinders. 

 
Vlinders behoren tot de insecten die een zgn. volkomen gedaanteverwisseling 

doormaken. Dat betekent dat ze eieren leggen waaruit een larve komt; in het geval 
van de vlinders de rups dus. Die larve groeit en verpopt zich daarna. Uit die pop 
komt later het volwassen insect, in ons geval de vlinder. 

 
Bevruchte vlindervrouwtjes leggen hun eitjes op planten die later als voedselplant 

(de waardplant) voor de rupsjes kunnen dienen. Rupsen kunnen heel kieskeurig 
zijn. De rupsen van de dagpauwoog en atalanta eten bijvoorbeeld alleen brand-
netels, die van koolwitjes alleen kruisbloemigen, en daartoe behoren ook onze 

koolsoorten...  
 

Zodra de rupsjes uit het ei zijn gekropen, beginnen ze te eten. Ze eten veel en 
groeien snel. Wanneer hun huidje te krap wordt, barst het open en krupt de rups 
eruit. Onder het oude huidje zit al een ruimere nieuwe huid. Na een aantal 

vervellingen is de rups volgroeid en zal hij zich verpoppen. In die pop verandert de 
rups langzaam in een vlinder.  

 
Er zijn dagvlinders en nachtvlinders. Een simpel onderscheid: dagvlinders vliegen 
overdag en nachtvlinders ’s nachts… zou je denken. Meestal klopt dit ook wel, maar 
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er zijn nachtvlinders die overdag actief zijn, zoals het muntvlindertje en het 

gamma-uiltje. En ook de zeldzame kolibrievlinder is een dagactieve nachtvlinder. 
 

Dagvlinders kun je herkennen aan hun voelsprieten: die eindigen in een knopje. Ze 
hebben meestal ook felgekleurde vleugels. Als de vlinder rust, staan die vleugels 

meestal omhoog. De voelsprieten van nachtvlinders zijn vaak geveerd, en hun 
vleugels zijn meestal weinig opvallend, met grijze en bruine tinten. Als een 
nachtvlinder rust, liggen zijn vleugels meestal plat over zijn lijf gevouwen. 

 
De meeste vlinders leven van nectar, een stroperig vocht dat ze uit bloemen halen. 

De vlinderstruik, lavendel, spoorbloem en asters zijn belangrijke nectarplanten. Wilt 
u ook vlinders in uw tuin, zorg dan dat deze planten in uw tuin staan. 
 

We zien tegenwoordig minder soorten vlinders dan zo’n honderd jaar geleden. In 
Nederland komen nog 53 soorten dagvlinders voor en 2400 soorten nachtvlinders. 

Jammer genoeg komen veel soorten alleen nog in natuurgebieden voor, waar de 
omstandigheden beter zijn dan daarbuiten.  
 

Op ons park komen 13 soorten dagvlinders voor. Deze zijn aardig in kaart 
gebracht, (op)getekend etc. Van de nachtvlinders is minder bekend. Bij de Haagse 

afdeling van de KNNV loopt sinds begin 2015 een project om de inwoners van Den 
Haag en omgeving kennis te laten maken met nachtvlinders en die ook te 
inventariseren.  

Voor meer informatie: https://www.knnv.nl/afdeling-den-haag/nachtvlinderproject.  
Hieronder foto’s van het gamma-uiltje, de muntvlinder en de dagpauwoog. 
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Leuk om te weten   

 
VON SIEBOLD       Wim Voortman, tuin 89 
 
 

2016 is het Von Sieboldjaar. Het wàt? hoor ik u al denken. 
Wel, in 2016 wordt in diverse plantentuinen herdacht dat 

de Duitse arts Philipp Franz von Siebold 150 jaar geleden 
overleden is. En wat moet ik daarmee? Nou, meer dan u 

wellicht denkt. 
 

Von Siebold (1796-1866) had in Würzburg geneeskunde 

gestudeerd, en plantkunde was daar destijds een 
belangrijk onderdeel van. Hij wilde wat van de wereld zien 

en daarom aanvaardde hij maar al te graag een aanstelling als legerarts in 
Batavia, het huidige Jakarta. Al heel snel na zijn aankomst daar kon hij 

doorreizen naar Japan, waar hij arts werd op de Nederlandse handelspost op 
Dejima, een kunstmatig eilandje in de haven van Nagasaki. Hij werkte daar 

van 1823 tot 1829. 
 

Von Siebold had ook de opdracht uit te zoeken welke Japanse producten er 
geschikt zouden zijn om te verhandelen. Hij was erg onder de indruk van de 

Japanse natuur en zag daarom veel mogelijkheden in handel in de prachtige 
Japanse planten die in het Westen nog onbekend waren. Via Batavia stuurde 

hij heel veel 'nieuwe' planten naar Europa, en vele daarvan hebben via de 
Hortus Botanicus in Leiden hun weg gevonden naar de Europese tuinen. 

Voorbeelden daarvan zijn hosta's, hortensia's, camellia's en diverse azalea's, 

allemaal planten waar we nu niet meer van opkijken, maar die twee eeuwen 
geleden totaal onbekend waren. 

 
Tegenwoordig komt zo'n 70% van de bomen en struiken in onze tuinen en 

parken van oorsprong uit Oost-Azië. Maar vóór Von Siebold waren er in 
Europa maar 34 Oost-Aziatische gewassen bekend. Hij heeft dat aantal met 

ruim 700 nieuwe soorten uitgebreid, en als tuinliefhebber mogen we hem 
daar best dankbaar voor zijn. In de Leidse hortus staan nog 15 van de 

originele planten die door Von Siebold zijn meegebracht. 
 

Via Batavia keerde hij in 1830 naar Nederland terug en vestigde zich in een 
herenhuis in Leiden. Het grootste deel van zijn plantencollectie is toen 

ondergebracht in de Leidse hortus, maar een ander deel was in alle 
verwarring vanwege de Belgische opstand (1830-1839) achtergebleven in de 

Antwerpse haven, waar lokale kwekers zich erop stortten. Pas elf jaar later 

kwam dat deel van zijn collectie alsnog naar Leiden. Von Siebolds opvolgers 
op Dejima bleven hem ook na zijn vertrek nog veel planten toesturen. In 

1845 kocht hij net buiten Leiden een groot stuk grond, dat hij als landgoed 
inrichtte. Hij bouwde er kassen en bracht daar een groot deel van zijn 

plantencollectie in onder. Het landhuis is in 1896 afgebroken, en de rest van 
het landgoed is kort daarna opgeofferd aan stadsuitbreiding van Leiden. Von 
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Siebolds herenhuis in Leiden zelf (Rapenburg 19) is nu ingericht als 

Japanmuseum, het SieboldHuis. 

 
In ons land is Von Siebold nauwelijks bekend, ondanks zijn grote betekenis 

voor de wetenschap en niet te vergeten voor onze tuinen. In Japan geldt hij 
nog altijd als een grote naam, vooral vanwege zijn onderwijs in de westerse 

geneeskunde aan Japanse studenten.  
 

 
Meer weten? In de kantine liggen folders. Of kijk op www.hortusleiden.nl, waar 
informatie te vinden is over de activiteiten in het kader van het Von Sieboldjaar. Er 

zijn in diverse tuinen tentoonstellingen over Japanse planten en over Von Siebold 
zelf. Zo wordt er in de botanische tuin van Delft (www.botanischetuin.tudelft.nl) 

van 1 juni tot 31 oktober de tentoonstelling Groene weelde uit Japan gehouden. 

 

Denk aan uw gasslang! 
Wist u dat u ieder jaar uw gasslang moet controleren? Op de slang staat het 

jaartal vermeld waarin de slang vervangen moet worden. Brand, en een 

verouderde gasslang? De verzekering vergoedt de schade NIET! 

Wifi 
Gratis wifi in en direct om het verenigingsgebouw werkt weer!  

gebruikersnaam: zonnegaarde 
inlogcode: zonkantine 

Maximaal 5 gebruikers tegelijkertijd (i.v.m. de downloadsnelheid). 
 

Wil je wifi op het hele complex en in je tuinhuisje: 
eenmalige bijdrage € 60,- 

 

Vraag en aanbod  
 Gratis af te halen, hometrainer/fiets. Belangstelling, meldt je even aan bij 

het bestuur (e-mail, zaterdagmorgen of brievenbus) 
  

 

 
Ben je op zoek naar iets? Heb je over enige tijd iets niet meer nodig, waar-

van je denkt dat een ander het kan gebruiken: meld het ons via de e-mail 
(atvzonnegaarde@gmail.com) of via de brievenbus in de hal van het club-

huis. We plaatsen het dan in het volgende Informandje. Vermeld je naam en 
tuinnummer en wij geven het door. 
 
 
 
 
 

 Het volgende Informandje verschijnt begin september 2016. 
Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 september naar 

atvzonnegaarde@gmail.com of stop een briefje in de brievenbus in 
de hal van het clubgebouw. 

Redactiecommissie i.o.: Annemiek der Horst, Gerda Idsinga, Béla Baranyó 

             Hier had jouw aanbod of vraag ook kunnen staan! 

mailto:atvzonnegaarde@gmail.com

