
 
 

Informandje 2017 nr. 1, blz. 1 van 7 

 

                 Informandje 1 

©2017 ATV Zonnegaarde, Erasmusweg 872, 2542 RK Den Haag      atvzonnegaarde@gmail.com 

 

Onderwerpen:         pag. 
Van het bestuur en de commissies 1 
ALV 1 april 10.45 uur   1 

Verzekeringen    1 
Werkbeurten 2017    1 

Bomenbeheer    2 
Houtkachel: de Zwisterse methode 2 
Tuinen te koop    2 

 

                           pag. 
Nieuwe leden    2 
Even voorstellen…    3 

IVN-excursie op Zonnegaarde  4 
Hoe mooi kan het hier zijn?    5 

Vraag en aanbod    7 
Activiteitencommissie   7 
Leuk om te weten: Groene cursus 7 

 

 

Van het bestuur en de commissies  
 

Op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie. U heeft allemaal de samenvatting van de 
toespraak van de voorzitter kunnen lezen in Tussendoortje. Naast Informandje dat 
1 x per kwartaal uitkomt, zal af en toe ook een Tussendoortje verschijnen. 

 
Op zaterdag 1 april wordt de Algemene vergadering gehouden, aansluitend aan 

de algemene werkbeurt (09.00-10.30 u). De vergadering begint om 10.45 uur en 
wordt beëindigd om 12.45 uur. Met ieders medewerking moet dat lukken, maar 
neem toch maar een broodje mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

De agenda en de stukken worden rond 17 maart per e-mail verzonden en in de 
postvakjes gestopt van degenen die geen e-mail hebben. 

 
Verzekeringen 
 

Eind november 2016 heeft u de factuur voor het lidmaatschap 2017 ontvangen. 
Hierin staat o.a. of u voor uw opstal (huisje en vaste inventaris en kas) en inbraak 

verzekerd bent en voor welke bedragen. Of u ook werkelijk verzekerd bent en of de 
verzekerde bedragen juist zijn, is geheel en al uw eigen verantwoordelijkheid. 
 

Werkbeurten 2017 
 

Werkbeurten vinden plaats op de 1e zaterdag van de maand, van 9.00 – 10.30 uur. 
In november op de 3e zaterdag! 

datum 1 april 6 mei 3 juni 1 juli 5 aug 2 sept 7 okt 18 nov 

groep 1 + 2 1 2 1 2 1 2 1 + 2 

Groep 1: tuin 1 t/m 52 en groep 2: tuin 53 t/m 104. 
 

Op zaterdag 1 april wordt de eerste werkbeurt gehouden. We hopen iedereen te 
mogen begroeten, dus zowel groep 1 als groep 2 en ook degenen die vrijstelling 
hebben. Er is voor iedereen altijd wel iets te doen, al was het maar de hernieuwde 

kennismaking met je tuingenoten. We beginnen om 9.00 uur, maar als je wat eer-
der bent, kun je meteen aan de slag. Na de werkbeurt is de algemene vergadering 

(tot 12.45 u). 
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Bomenbeheer 

 
Eind augustus 2016 hebben we bij de gemeente Den Haag een kapvergunning 

aangevraagd voor 29 bomen op de tuinen op het complex, dit met instemming van 
alle betrokken leden. 

 
In de eerste week van januari 2017 hebben we na beantwoording van de nodige 
aanvullende vragen (nauwkeuriger specificatie van de desbetreffende bomen en 

hun plaats, gebruik van andere formulieren, foto's per boom etc.) de kapvergun-
ning ontvangen. 

 
Onder leiding van Peter "de Bomenkapper" (zo heet zijn bedrijf) en onze Jaap heeft 
een groepje leden (Ditty, Keesje, Erdem Senior, Gerard, Wim, Gerda, Lia, Riet, 

Annemiek, fam. Akyol, Béla - we vergeten vast wel iemand) in drie dagen tussen  
8 januari en 8 februari de klus geklaard. 

 
Het vrijgekomen hout, dat voor een deel gebruikt zal worden voor takkenrillen en 
afscheidingen, is voorlopig opgestapeld langs het hoofdpad. Het zal op afzienbare 

termijn door de gemeente worden verwerkt als die de bomen op de randen van ons 
complex gaat snoeien. 

 
Houtkachel? De Zwitserse methode: het aansteken van een houtkachel 
 

Het bestuur heeft onlangs een aantal tuiniers die een houtkachel op hun tuin 
hebben, benaderd om een betere en minder rokerige manier van stoken aan te 

bevelen, de zgn. Zwitserse methode. Deze tuiniers hebben daar ook een memo 
over ontvangen. 
 

Bent u daar ook in geïnteresseerd, vraag er dan even naar bij een van de 
bestuursleden. Ook op het internet is het nodige te vinden over hout stoken 

volgens de Zwitserse methode, bijvoorbeeld het filmpje dat te vinden is bij 
www.uwkachel.nl, of het filmpje van de brandweer, te vinden op 
https://www.youtube.com/watch?v=KnLUiFD_yp8. 

 
Tuinen te koop  

 
Tuin 42 en tuin 78 zijn te koop. Belangstelling of vragen? Stuur een e-mail naar: 

atvzonnegaarde@gmail.com of bel 06-3839 6030 om een afspraak te maken.  
 
Nieuwe leden   

 
Tuin 102, dhr. M. Akbulut 

Tuin 103, dhr. R. Bergervoet 
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Even voorstellen  

 
Sinds december 2016 is Rob Bergervoet eigenaar van tuin 103. We hebben hem de 

gebruikelijke kennismakingsvragen voorgelegd en laten hem graag aan het woord.  
 

Ik woon in het centrum van Den Haag. Behoudens een paar plantenbakken op het 
dak heb ik daar geen tuin. Daarom ben ik op zoek gegaan. Ik geef ook veel om de 
stad, waarschijnlijk vanwege mijn werk en passie. Dit ondanks mijn achtergrond, 

en dat is het platteland. 
 

Ik ben architect en vormgever. Samen met mijn partner zijn we in 2013 een bedrijf 
begonnen waar ik sinds afgelopen jaar ook fulltime bij betrokken ben. We maken 
meubels op maat en adviseren bij diverse kleine verbouwingen, waarvan we 

meestal ook (een groot deel van) het werk zelf uitvoeren. Daarvóór werkte ik als 
bouwkundige voor diverse werk- en opdrachtgevers zowel aan particuliere als aan 

zakelijke en industriële projecten. 
 
Ik vind het heerlijk om buiten en 'bezig' te zijn. Bovendien vind ik het prettig om in 

de aarde te wroeten. Dat is kennelijk aangeboren: mijn grootouders hadden een 
boerderij waar ik als kind al graag was. Ik verwacht dat ik het voorlopig bij een 

plantentuin zal houden, maar ik sluit een moestuin niet uit. Ik zou in principe ook 
binnen de vereniging wel dingen willen doen, al zou ik nu nog niet weten wat. 
 

Andere hobby's? Ik probeer ik met regelmaat te sporten. Meestal hardlopen en ook 
fitness bij gelegenheid. Van hardlopen vind ik met name prettig dat het een 

buitenactiviteit is en dat ik het in principe altijd kan gaan doen. Aanvankelijk ben ik 
ook eens naar de tuin gerend om er te gaan kijken. 
 

Tuin 103 is heel speciaal. Toen de bijzonder vriendelijke afvaardiging van het 
bestuur me afgelopen najaar tuin 103 had laten zien, was ik meteen betoverd. 

Vond het gelijk een heel speciale tuin. Op dat moment was de tuin nog bezaaid met 
een verzameling artefacten van de vorige eigenaar. 
 

Ik had me niet echt een beeld 
gevormd van hoe 'mijn' tuin eruit 

zou moeten zien, maar het 
karakteristieke van deze tuin sprak 

me direct aan. Dat gold zeker ook 
voor de opstal; het vervallen oude 
huisje moet nog worden afgebouwd, 

maar de karakteristieke contouren 
zijn er al. Er zullen nog gevel-

openingen moeten worden gesloten 
met werkende ramen en deuren. 
Voor het dak moet er nog een 

passende aansluiting/oplossing komen en er moet voor het overgrote deel een 
vloer worden aangebracht. 

 
Het 'natuurlijke verval' is iets wat nu kenmerkend is en veel sfeer toevoegt. Ik hoop 
daar met de aanpassingen zo min mogelijk afbreuk aan te doen. Hoe precies, dat 

weet ik nu nog niet. In ieder geval door hergebruik van materialen en bescheiden 
kleurgebruik. Het brengen van kleur laat ik graag over aan de mensen en planten in 

de tuin.  



 
 

Informandje 2017 nr. 1, blz. 4 van 7 

IVN-excursie op Zonnegaarde 

 
Op 21 januari heeft een groep aankomende gidsen van het IVN 

(Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) in het kader van hun 

opleiding ons tuinpark bezocht. Wendy Veldhuyzen-van der Valk, een 

van de deelnemers, heeft daar het volgende verslag over gemaakt. 

 

Bij binnenkomst valt het al direct op: het heerlijke zitplekje van snoeiafval van 
wilgentakken. Hier wordt aan hergebruik gedaan, hier wordt duurzaam getuinierd. 

Yvonne Vermazen, Jaap Zoet, Wim Voortman en Gerda Idsinga, tuiniers in hart en 
nieren, staan al klaar om ons de komende anderhalf uur een interessante 
rondleiding te geven op deze speciale plek. Het is een prachtige winterse dag en 

het zonnetje schijnt; we hebben er allemaal zin in! 
 

Amateurtuindersvereniging Zonnegaarde heeft in 2015 het Nationaal Keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren gekregen met maar liefst 4 stippen, een onderscheiding in de 
hoogste categorie; iets om trots op te zijn! Uitgangspunt is het gebied zo in te 

richten en te onderhouden dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen.  
Het middelste gedeelte van het terrein is ingericht met volkstuinen. Langs de rand 

loopt een natuurpad van houtsnippers, afgezet met boomstronken en takkenrillen. 
Hierin overwinteren allerlei dieren en in het voorjaar nestelen hier winterkoninkjes 

en een enkele merel. Als de boomstronken vergaan, zorgen deze weer voor 
voedselrijke humus voor de bodem.  
 

Tussen de vlier en de bramen groeit de schijnaardbei en onder de wilgen en 
populieren is een schaduwtuin gecreëerd. Hier groeien vooral stinzenplanten en 

voorjaarsbloeiers die het goed doen als de bomen nog niet volop in blad zitten: 
aronskelk, donkere ooievaarsbek, heksenkruid en allerlei bollen. In de zomer 
hebben de varens het hier in deze donkere hoek naar hun zin. De eerste 

sneeuwklokjes steken nu hun kopjes alweer boven de grond! 
 

In de bomen hangen hier en daar wat vleermuiskasten. Het is nog niet helemaal 
duidelijk of er ook vleermuizen gebruik van maken, aangezien die een sterke 
voorkeur hebben voor holle bomen. Vanaf dit punt lopen we het middengedeelte 

met de volkstuinen op. Wat me opvalt, is dat iedere tuin er weer anders uitziet: de 
ene eigenaar heeft voornamelijk sierplanten staan, terwijl de ander juist kruiden, 

insectenplanten of fruitbomen heeft of een combinatie daarvan. De huisjes hebben 
geen stroom of water, maar bij sommige zie ik een zonnepaneeltje op het dak. 
Bijna iedere tuin heeft een kas staan, een compostbak en een regenton. Materiaal 

wordt zoveel mogelijk hergebruikt, zoals takkenrillen en houtsnipperpaadjes van 
snoeiafval en kruidenmuurtjes van tegels. Langs de oevers van de sloot wordt heel 

bewust geplant, net als wat verderop waar een vlindertuin is. Hier worden 
insectenbloemen gezaaid, die afwisselend het hele seizoen van voorjaar tot 
nazomer bloeien en die ook nog eens op verschillende tijdstippen van de dag 

opengaan.  
 

Dat de natuur niet altijd te sturen is en haar eigen plan trekt, blijkt ook nu maar 
weer: vele planten slaan niet aan en sterven voortijdig af. Het blijft toch proberen! 
Ook verderop bij de verhoogde kruidenborder blijkt maar weer de eigenwijsheid 

van de natuur. Deze borders zijn vooral zo ingericht voor de bewoners van het 
naburige verzorgingstehuis. Zij genieten vanuit hun rolstoel van deze 

kruidenbakken. Speciaal voor de open dag (bij de uitreiking van de vierde stip) 
waren er de dag van tevoren verse basilicumplantjes in de bak geplant. De slakken 
konden dit gebaar ook erg waarderen, want helaas waren er de volgende dag bijna 
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alleen nog maar steeltjes over! Naast het kruidenvak ligt een moerasje met o.a. 

waterplanten en kikkers. Door een pijp is er een directe verbinding met het water 
erachter. Zonnegaarde heeft in overleg met de gemeente het talud aan de andere 

kant van de sloot ingezaaid met inheemse kruiden, zodat de buurtbewoners hiervan 
kunnen meegenieten. Dit talud is een onderdeel van de groene ecologische 

verbindingszone die van de Uithof tot aan de Laak loopt. De heuvel van klimop 
naast het pad blijkt een speciale overwinteringsplek voor padden te zijn. Het 
paddenpoeltje ernaast is helemaal dichtgevroren. Met het zonnetje door de 

wilgentakken een magisch plaatje.  
 

Even verderop komen we bij een andere speciale plek: de bijenkasten, waar Jaap, 
die ook imker is, trots over vertelt. Van het voorjaar tot aan augustus geven de 
bijen honing, die Zonnegaarde verkoopt, daarna is de honing voor de bijen zelf. De 

hele plek rondom de kasten is ingericht met o.a. bijenbloemen en een 'tuunwal' 
(plaggenmuurtje). Achter de takkenril is een vogelrustgebied. Alleen in de winter 

wordt daar wat onderhoud gepleegd, maar daarna wordt het gebied met rust 
gelaten. In de zomer staat het gras tot ver boven de knieën. Van het maaisel wordt 
een hooimijt gemaakt waar de muizen dankbaar in kruipen. Hier is op zijn beurt de 

bosuil weer erg blij mee! Er woont nu zelfs een stelletje in de bomen, het is 
wachten op een nestje. 

 
Tot slot zijn we aangekomen bij de tuin van Wim en Gerda. Ongeveer anderhalf 
jaar geleden is deze trots in hun bezit gekomen, en wat hebben ze hard gewerkt! 

De eerste drie maanden was het vooral puin ruimen; stoeptegels en iets wat door 
moest gaan voor een kousenbandkwekerij. Daarna brak de tijd aan van ontwerpen 

en het samenstellen van een plantenlijst. Er werd zoveel mogelijk hergebruikt; van 
de stenen werden muurtjes gemaakt en van snoeiafval paadjes. Er kwamen lage 
bakken met diverse beplanting zoals insectenplanten, maar ook tien soorten van de 

Rode Lijst en een kruidenborder. Naast de kas en het huisje staan regentonnen met 
een ingenieus watersysteem. Ik kijk mijn ogen uit! Ik vind het prachtig dat hier zo 

duurzaam wordt getuinierd, maar ook dat de hele buurt erbij wordt betrokken en 
deze ideeën zo worden uitgedragen.  
 

Na een kopje koffie bij de houtkachel fiets ik tevreden naar huis; met een hoofd vol 
ideeën en een pot verse Zonnegaardehoning in mijn rugzak. In de zomer nog maar 

een keertje terugkomen... 
 

 
De bijenkasten met daarachter het Vogelrustgebied.        Een insectenhotel in de tuin van Wim en Gerda. 
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Hoe mooi kan het hier zijn? 

 
Yvonne Vermazen, 14 januari 2017, bij tuin 88      Gerda Idsinga, 19 januari 2017, in tuin 89 

 
 

 
 

 
Vera Zwitser (tuin 95), 12 februari 2017 
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Vraag en aanbod 

Gratis: handig bankje met opbergvak 

onder de zitting. 

Informatie bij Dittie Zoet, tuin 73. 

 

 

Activiteitencommissie 
 

In 2017 zal er weer een aantal activiteiten worden georganiseerd. We denken aan 
de paasloterij, een fotowedstrijd, een zonnebloemwedstrijd, stekjes ruilen en 
hapjes maken met en voor elkaar, en uiteraard aan de rommelmarkt. 

 
Van april tot en met oktober zal de kantine op de 2e zaterdag van de maand  

‘s middags open zijn voor gezellige activiteiten. Noteer alvast: 
8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september en 14 oktober! 

 
Wil je even bijkomen van je tuinwerkzaamheden, kom dan naar de kantine om je te 
ontspannen en elkaar te ontmoeten. Doe mee aan knutselen, handwerken, diverse 

spellen of sjoelen. Heb je ook leuke ideeën: laat het ons weten! 
 

Heb je trouwens al gezien dat we nieuwe boekenkasten vol 
boeken hebben? Kom gerust eens even kijken of je iets wilt 
lenen. 

 
Aaltje, Gerda, Riet, Sjane en Vera.  

 
Leuk om te weten 
 

Wil je eens wat meer weten over wat er om je heen groeit, bloeit, vliegt en 
kriebelt? Dan is de Groene Cursus van het IVN misschien iets voor je. De cursus  is 

een basiscursus over de natuur om ons heen en vereist geen echte biologische 
voorkennis. Wel interesse en enthousiasme. 
 

Op 27 maart is de eerste van zes maandagavonden en drie excursies in het kader 
van deze Groene Cursus, een cursus voor algemeen publiek over de natuur in uw 

omgeving. Zie www.ivndenhaag.nl voor nadere details. De lessen worden gegeven  
in het Milieu-Educatief Centrum Zuiderpark (tegenover stadsboerderij Herweijer-
hoeve), Anna Polakweg 7, ingang Vreeswijkstraat. Bereikbaar met bus 25 en 26 

(halte Zuiderpark). 
 

 

 

Het volgende Informandje verschijnt begin juni 2017. 
Als je een stukje wilt plaatsen, stuur dat dan vóór 1 juni naar 

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

 
De redactiecommissie: Annemiek van der Horst, Esther Uiterlinden, Gerda Idsinga en Vera Zwitster 

mailto:atvzonnegaarde@gmail.com

