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Beste tuinders, 

 

Deze eerste nieuwsbrief in dit jaar verschijnt wat later dan was voorgenomen 

maar in het ritme van een twee maandelijkse nieuwsbrief past het dan weer 

wel als de laatste NB traditiegetrouw voor de kerst uitkomt. Om jullie een goed 

Nieuwjaar te wensen is het wel wat laat maar gelukkig hebben we velen van 

jullie tijdens de nieuwjaarsreceptie op 19 januari ontmoet. 

Het was een druk bezochte en heel gezellige bijeenkomst, zoveel tuinders in de 

kantine bij elkaar was wel wat vol maar de stemming was prima. Het bestuur 

hoopt dit nog veel jaren zo te kunnen voortzetten, belangstelling is er zeker 

onder de leden, dat bleek wel uit de opkomst van meer dan 30 personen. 
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Bestuur 

 

 

 

 

Tijdens de afgelopen wintermaanden heeft het 

bestuur niet stilgezeten en is in overleg 

getreden met de ons omliggende volkstuinen in 

Zederik en Leerdam. Nu we tot een gefuseerde Gemeente Vijfheerenlanden 

behoren leek het ons wenselijk ons gezamenlijk te beraden hoe we het overleg 

met de nieuw gekozen wethouder mevrouw Christa Hendriksen konden 

opstarten en welke zaken voor ons prioriteit hebben tijdens deze en hopelijk 

nog volgende bijeenkomsten. Ik was aangenaam verrast toen onze wens om tot 

een afspraak te komen binnen 2 weken werd gehonoreerd. Er vond een 

aangename kennismaking plaats waar de vertegenwoordigers van de tuinen 

aandacht vroegen voor hun specifieke wensen en plannen. Die bleken zoals 

verwacht aardig met elkaar overeen te komen. 

 

De aanwezige beleidsambtenaar ging met kennis van zaken inhoudelijk in op de 

naar voren gebrachte wensen en plannen voor de toekomst. Afgesproken is dat 

hij een toekomstplan gaat maken voor alle in de Gemeente aanwezige 

volkstuinen die van de gemeente huren of een andere relatie onderhouden 

met de Gemeente VHL. 

Uitgangspunt hierbij zal zijn het Toekomstplan van de gemeente Vianen m.b.t. 

de Volkstuinvereniging Vianen dat al jaren bestaat. Afgesproken is dat de 

besturen en tuinders op belangrijke beslismomenten hierbij betrokken worden. 

Zodra er nieuwe zaken te melden zijn bericht ik daarover via de Nieuwsbrief. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Composthoop 

 

 

 

 

In de laatste nieuwsbrief van 2018 hebben we jullie al laten weten dat we 

plannen hebben om de centrale composthoop te laten verwijderen. Dit heeft 

organisatorisch meer voeten in de “vervuilde” aarde dan wij hebben verwacht. 

Dit heeft te maken met het feit dat na het opvragen van diverse offertes na 

onderzoek bleek dat dit groenafval niet zonder meer kon worden afgevoerd 

naar de recycling gezien de vervuilde staat waarin het zich bevindt. 

Nu is dat voor de oplettende tuinders onder ons niet echt nieuws, we klagen al 

jaren dat er onterechte zaken worden gestort die niets met composteren van 

doen hebben. 

Afgelopen week heb ik met een van onze tuinders weer heel veel plastic 

verwijderd, netten, aanstekers, half vergane emmers etc. achteloos op de 

composthoop gesmeten. Ook half vergane palen, kippengaas, nylon touw, je 

kunt het zo gek niet denken en het wordt op de berg gestort die kennelijk als 

afvalhoop wordt gebruikt. Bovendien worden takken gestort waar het compost 

hoort, te composteren materiaal duidelijk naast de daarvoor bestemde plaats 

en ga zo maar door. 



Volgens het bestuur is dat niet langer beheersbaar en moeten er rigoureuze 

maatregelen worden genomen. Het bestuur zal met een voorstel op de 

komende ALV komen want dit zal zeker financiële consequenties hebben. 

Geschatte kosten tussen de 2000 en 3000 euro. 

Wij vermoeden dat het ontbreken van toezicht een van de redenen is dat ook 

tuinders denken gemakkelijk van hun afval af te komen in plaats van het mee 

te nemen. 

 

 

Algemeen werk 

 

In de komende ALV zal het bestuur ook een voorstel doen over het organiseren 

van het algemeen werk. Het experiment van vorig jaar is niet positief 

uitgevallen, mede doordat er 2 zaterdagen zijn uitgevallen vanwege de 

extreme hitte. Ook bleek er nauwelijks te zijn ingetekend, ook niet nadat een 

week van te voren een email uitgegaan was naar de leden  welke 

werkzaamheden er gedaan konden worden. 

 

 

 

Beheer 

 

Er wordt in alle tuinliteratuur en TV- en radioprogramma’s de laatste jaren veel 

aandacht geschonken aan z.g. rommelhoekjes in tuinen die van belang zijn voor 

de fauna. Het is ons bij het schouwen van de tuinen als bestuur wel opgevallen 

dat dit wel heel letterlijk door sommige tuinders wordt opgevat die het niet tot 

een rommelhoekje beperken maar van hun tuin een rommelige opslagplaats 

maken van bouwafval, kapotte tanks voor wateropslag, kapotte palen en 

balken, halfvergaan plastic en kapotte foliekassen etc. 

De betrokken tuinders zullen door het bestuur worden aangesproken of krijgen 

een brief waarin ze aangeschreven worden binnen een maand maatregelen te 

treffen zodat de tuinen niet een uitdragerij worden. 



Het is voor het bestuur van belang dat niet alleen de individuele tuinen maar 

ook het gehele aanzicht en het terrein mooi blijft. Ook voor jullie buren is het 

onaangenaam tegen deze rommel aan te kijken als je lekker aan het tuinieren 

bent. Houd er dus rekening mee dat dit op termijn niet gedoogd zal worden. 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op maandag 15 

april om 20.00 uur in de bovenzaal van het Stedelijk Museum aan de 

Voorstraat. Jullie ontvangen natuurlijk tijdig de uitnodiging, agenda en 

bijbehorende stukken maar noteer vast deze avond. Er staat zoals boven 

beschreven belangrijke zaken op de agenda. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nieuwe huurders 

 

Er melden zich regelmatig nieuwe huurders, met sommigen zijn we nog in 

gesprek maar we hopen dit jaar te starten met zo weinig mogelijk lege tuinen, 

het liefste willen we weer een wachtlijst omdat dan ook het onderhoud en leeg 

maken van tuinen een besparing van werk oplevert. Zodra de verhuur definitief 

is maken we dit in de volgende nieuwsbrief bekend.  

Nu heten we vast welkom Petra Verwers op tuin 91 en de heer Opilski en zijn 

gezin op tuin 98. Veel succes met jullie veel tuinplezier! 

 



Bio commissie 

 

De bio commissie is gevraagd een workshop te organiseren i.v.m. de nieuwe 

tuinders van het afgelopen jaar en in 2019. Het blijkt dat sommige nieuwe 

tuinders hier behoefte aan hebben. Vorige jaren hebben we VELT gevraagd 

workshops voor ons te houden maar we hebben nu langzamerhand veel kennis 

in huis bij onze eigen tuinders en willen het op deze laagdrempelige manier 

eens proberen. 

 

 

 

 

 

 

Wil je ook als ervaren niet net beginnende tuinder deelnemen, kan dat 

natuurlijk ook. Samen worden we wijzer. 

 

 

 



Natuur op ons terrein 

 

Vanmorgen ontving ik van Cor van Dijk een foto die me heel gelukkig maakte. 

Hij heeft op ons terrein een roerdomp gespot en gefotografeerd. Een 

zeldzaamheid omdat dit heel schuwe vogels zijn. 

 

 

 

 

 

 

De roerdomp is een reigerachtige vogel die door zijn perfecte bruine schutkleur 
in het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse broedvogel in de 
Lage Landen. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zoals 
de blauwe reiger dat doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger' 
genoemd. Wikipedia  

Wetenschappelijke naam: Botaurus stellaris 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=roerdomp+wetenschappelijke+naam&stick=H4sIAAAAAAAAABXKMQ7CMAwAwKkSXTrwgXZmSRBM_UxlXBNMYjuKIyG-w0uB8aQ7TMcxSIjndC3xdMm4hhtbsfQO1hIou2xYwJ3vjNDZdHVk0v73oiD0GeZm1HaTuryokzo-oFYq_Mz0GyBfVFxI6mQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikpbXe0dbgAhUFLewKHc-GAFEQ6BMoADAVegQIBBAG


Er is een commissie van beheer opgericht bestaande uit Thymen den Besten, 

Hans Evers, Willem Groenendijk en Cor van Dijk. Zij bekijken het snoeischema 

en de begroeiing langs de walkanten. Ook dit gebeurt in het kader van 

natuurlijk en biologisch beheer. Jullie zullen wel gezien hebben dat er hard 

gewerkt is met het snoeien door de heren Cor van Dijk en Willem Groenendijk. 

Veel dank voor jullie werk. Dit gaat overigens in nauw overleg met 

bovenstaande commissie, de takken worden zoveel mogelijk gebruikt om 

houtwallen aan te leggen zoals ook op andere gedeelten van het complex al is 

gebeurd.  

 

Subsidie 

 

 

 

 

We hebben een subsidie bij de provincie Utrecht aangevraagd omdat we een 

insectenweide willen inrichten op de plek waar nu nog de grote composthoop 

ligt. Wij hebben vorige week bericht gekregen dat onze aanvraag positief is 

bevonden en we een subsidie van 1000 euro krijgen voor dit doel met dank aan 

de Provincie Utrecht. 

We zijn nog bezig met het aanboren van andere fondsen om de exploitatie van 

deze operatie, n.l. het verwijderen van de composthoop, financieel rond te 

krijgen maar zeker is dat wij ook als Vereniging daarin moeten betalen wat 

jaren lang op z’n beloop is gelaten. 

 

Het bestuur 


