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REDACTIONEEL  
 

 

De natuur gaat lekker haar gang. Afwisselend is het een beetje zomer, 

voorjaar en de frisse herfstwind laat zich tussen de regenbuien ook horen. 

Maar wat hebben we toch een leuk paradijsje aan de Lange kleiweg 120, 

mensen! Elke keer als ik weer de parkeerplaats op kom, zie ik de haantjes, 

de eenden, de bomen rondom en elk pad is even spannend als je over 

(soms door) de heg gluurt. Geboren in een klein dorpje in Overijssel denk 

ik wel eens dat een dorp in dit stadsgebied is geïntegreerd. Hoe leuk is het 

niet als Jaap voor mij zaad van de lupine bewaard of Riet me uitnodigt 

voor een kopje koffie. Gesprekjes over de tuin, de buren, de konijnen 

(grrrrrr!) of het ‘uitlenen’ van planten zijn altijd welkom.  

 

De GroenMarkt waar ik vorige keer over schreef, werd redelijk bezocht, al 

heb ik helaas maar één gezin van De Schoffel gezien. Maar een gesprekje 

met de wethouder (ik stond met een kraampje gratis planten van De 

Schoffel) was zinvol. Björn Lughthart gaf nog eens aan dat hij zijn verkie-

zingsbelofte wil nakomen. Dat geeft de burger moed! 

 

Deze Kavelbode biedt weer allerlei nieuws. Willem van Zeijl stuurde 

diverse stukjes in, Beppy vond weer uitspraken en richt haar aandacht op 

het kind. Wim Stoelinga heeft het over de betekenis en waarde van grond 

in het algemeen en Lieneke Wardenaar laat ons meekijken naar de blauw-

borst die in Delft gesignaleerd is. Natuurlijk klom ook Hans den Ouden 

weer in de pen en kreeg ik van heel veel kanten foto’s van de werkzaam-

heden aan het spoor. Is dit een voorproefje van hoe het is als er rondom 

gebouwd gaat worden? Mark Roelofs en Frank Groote zijn onze 

contactpersonen naar de gemeente vanuit het bestuur, Mark laat weten 

hoe het ervoor staat. 

 

 

      Theo Bril 
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Update toekomst De Schoffel 
d.d. 15 juni 2016 
 
Aan allen,  
 
Met deze korte berichtgeving wil ik u allen op de hoogte brengen van de 
laatste ontwikkelingen inzake de veranderingen in ons park ten behoeve 
van de woningbouwplannen van de gemeente Rijswijk.  
Sinds de laatste ALV zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, zowel 
met het projectbureau Rijswijk Buiten alsook met onze eigen adviescom-
missie en onze adviseur Eddy Westmaas. Verschillende nieuwe bijeen-
komsten met externe experts worden op dit moment gepland.  
Meteen na de ALV hebben Frank Groote en ik gesproken met het project-
bureau. Zij waren natuurlijk nieuwsgierig hoe we er als vereniging over 
dachten op het moment van de ALV. Wij hebben aangegeven dat we op 
de goede koers liggen en dat het, wat De Schoffel betreft, tot een goed 
einde te brengen moet zijn.  
De heren van het projectbureau gaven aan dat er intern in de gemeente 
een peilmoment aan gaat komen. Het bureau moet rapporteren aan 
college en raad. Deze geven op basis van deze rapportage-notitie dan aan 
of ook zij het nog steeds zien eindigen in een bevredigend resultaat. Deze 
toetsing was gepland voor de maand mei en is inmiddels herpland tot 
medio juni.  
In de geplande bijeenkomst die wij hebben met het projectbureau van 29 
juni horen wij hier meer over. Deze toetsing zal beïnvloed zijn door de 
zogenaamde grondexploitatie (lees: komt het financieel uit)  
In de tussentijd hebben wij als vereniging niet stil gezeten. Twee maal 
gingen we met de adviescommissie om de tafel en er heeft ook twee keer 
een gesprek plaatsgevonden met adviseur Eddy Westmaas.  
De resultaten uit deze verschillende bijeenkomst zijn als volgt samen te 
vatten:  
- De 32 'gedupeerde' Schoffelleden gaan we verder informeren over de te 
verwachte gang van zaken in de komende maanden.  

- Alle andere leden blijven we op de hoogte houden van de voortgang en 
de inhoud van het proces.  
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- We moeten externe expertise in gaan schakelen in de vorm van:  
1. Technische bouwbegeleiding en architect  

2. Notaris  

3. Taxatie voor interne waardebepaling  

4. Makelaar/onderhandelaar voor externe waardebepaling  
 
Ad1.  De technische infrastructuur in het nieuwe park moet ontworpen  
 en begroot worden.  
 
Ad2.  De bestaande lidmaatschappen zoals vastgelegd in notariële aktes 

zal gaan veranderen voor de 32 'gedupeerden'.  
 
Ad3.  De 32 'gedupeerden” moeten betaald/uitgekocht worden volgens  
 een intern systeem. 
 
Ad4.  De gemeente moet een prijs gaan betalen voor de verandering/ 
  aankoop van 1.3 hectare gronden.  
 
Wanneer de gemeente medio juni positief besluit verder te gaan op deze 
manier, verwachten wij dat er snel onderhandelingen gaan beginnen. 
Vandaar dat de verschillende experts nu benaderd worden. Alleen met de 
input van deze specialisten kunnen wij onze prijs reëel bepalen en weten 
we wat er nodig is op financieel vlak om de transitie te doen slagen. Deze 
grote rekensom is nodig om extern de onderhandelingen te kunnen 
voeren.  
Intern werken we aan de waardebepaling om alles eerlijk en helder te 
laten verlopen. U moet dan denken aan een taxatie-puntensysteem 
waarmee gelden verdeeld kunnen gaan worden.  
Het is nu te vroeg om u allen in meer detail te beschrijven wat er als 
resultaat van deze experts te verwachten is. De gesprekken vinden deze 
weken plaats. Na de bijeenkomst van eind juni bij het projectbureau gaan 
we u verder op de hoogte brengen.  
 
Met vriendelijk groet,  
Namens de adviescommissie,   
Mark Roelofs 
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POES LOBELIA 
Een voorleesgedicht voor (klein)kinderen 

  door Beppy (kavel 37 en 53) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Poes Lobelia 
zit te loeren vanachter een sanseveria. 

 Ze wil liever buiten achter een hortensia zijn 
 vindt de vensterbank binnen maar te klein. 

 
 Plots vliegt er een bromvlieg tegen het raam,  

die wilde er uit. 
Lobelia springt blazend over de sanseveria tegen de  ruit. 

Ze grijpt haar prooi met scherpe klauw 
 smak smak,    

Lobelia  snort  tevreden. 
Miauw. 

 
Poes Lobelia, kijkt verbaasd naar de sanseveria. 

Die ligt gebroken op de grond. 
 Lobelia wast vol onschuld haar bek 

en denkt: waarom deed die vlieg zo gek? 
 

Lobelia vond de vlieg ook nog dom. 
Die gooide zomaar de sanseveria om. 

Het interesseert Lobelia verder geen meter. 
Haar uitzicht is nu veel beter! 
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Blikjesantenne 
door Willem van Zeijl, kavel 105 
 
Wie op de tuin TV programma's via een satellietschotel wil 
ontvangen kent de kosten...  

 Een satellietschotel en -ontvanger is nodig 

 Gratis "Free to Airzenders" zijn niet Nederlandstalig 

 Wil je toch Nederlandstalig ontvangen, dan komt er een abonne-

ment aan te pas. 

Wat veel mensen niet weten, is dat de Nederlandstalige NPO 1, -2, -3, en 
TV-West plus diverse radioprogramma's digitaal worden uitgezonden door 
twee Haagse en één Delftse zender. 
Die zijn zonder satellietschotel te ontvangen met een digitale TV waarop 
zich een DVB-T aansluiting bevindt met een zelf in elkaar gesoldeerde 
blikjesantenne (zie afbeelding).  
Heb je geen digitale TV? Dan nog geen probleem, de meeste oude TV's 
hebben een Scart-aansluiting waar het ook mee lukt. In dat geval heb je 
naast die Blikjesantenne slechts een DVB-T decoder nodig die in een 
elektronicazaak enkele tientjes kost. Deze is voorzien van een 
afstandbediening en een USB-aansluiting waarmee je met een USB-stick 
films en muziek kunt opnemen en afspelen. Dit alles geheel zonder 
abonnement! 
 
Die blikjesantenne sluit je met een coaxkabel op de decoder aan die je 
vervolgens weer aansluit op de scart-aansluiting van de oude TV en klaar 
is kees.  
De coaxkabel moet volgens het plaatje op de volgende bladzijde aan de 
blikjes worden gesoldeerd. De kern aan het bovenste blikje, de mantel aan 
het onderste blikje. Houd er om te solderen rekening mee dat de blikjes 
niet van aluminium maar van staal moeten zijn, met een magneet is dat te 
controleren. 
De digitale signalen worden verticaal uitgezonden, de blikjes dienen 
daarom onder elkaar te hangen. De blikjesantenne kan worden wegge-
werkt in een plastic pvc-buis van voldoende grootte. 
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De beste periode om gras te zaaien  

is onmiddellijk nadat je vrouw het gevraagd heeft. 
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Schoffelperikelen 
door Hans den Ouden (kavel 33) 

 
Beste Schoffelaars. 
Zoals u weet verhaal ik u over het wel en wee op en 
rond De Schoffel. 'Onze'' eend komt – als we op de 
tuin zijn – nog steeds een boterhammetje mee eten. Of zij nog ergens aan 
het broeden is kan ik niet ontdekken. Volgens een publicatie zouden er 
steeds minder eenden in Nederland zijn. 
Ik citeer: 'Er vindt een onverklaarbare daling plaats van het aantal wilde 
eenden in Nederland. In de afgelopen 25 jaar daalde het aantal broed-
paartjes met 30 procent. En in de afgelopen tien jaar ging die daling nog 
veel sneller, met gemiddeld bijna 3 procent per jaar. Nog opvallender: die 
daling vindt vrijwel alleen plaats in Nederland en niet in andere Europese 
landen'. Men onderzoekt nu de oorzaak.   
In de sloten rondom De Schoffel zie je vaak een eend met wel 10 kleine 
met 'pulletjes' zwemmen. Helaas lukt het maar weinig kleintjes om in 
leven te blijven, ze worden bijna allemaal opgegeten door... ? 
De ganzen die de weilanden rondom De Schoffel bevolken doen het veel 
beter. Kennelijk hebben ze behalve boer De Boer geen vijanden. Onze 
agrarische buurman tracht namelijk met een toeter de ganzen te verjagen. 
Een koddig schouwspel, als hij al blazend op een toeter over zijn land gaat.  
Ook heeft er een merel in een conifeer op onze tuin een nestje gehad. Het 
resultaat staat op de bijgevoegde foto.  
 
En… opeens verschenen er grote diepladers op de weilanden aan de zijde 
van het spoor. Vanaf het terrein van De Spartaan werd een noodbrug 
aangelegd en het weiland lag ineens vol met rijplaten. Vervolgens werd er 
‘n groot aantal railsstukken aangevoerd. In de pers stond (19 mei 2016) 
over deze werkzaamheden geschreven: 'Wissels wisselen in Rijswijk' 
'Afgelopen pinksterweekend zijn ten zuiden van Rijswijk twee hogesnel-
heidswissels vervangen door gebruikte en gereviseerde wissels, een 
duurzame oplossing. 'Van oost naar west' De wissels in Rijswijk waren toe 
aan vervanging, terwijl bij de aanleg van het derde spoor bij Zevenaar 
twee hogesnelheidswissels juist vrij kwamen. Deze wissels uit het oosten 
des lands zijn gereviseerd en op transport gegaan naar Rijswijk. In het 
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pinksterweekend is er met man en macht gewerkt om de oude wissels weg 
te halen en te vervangen door de gereviseerde wissels.' 
 
De adviescommissie – waar ik ook deel van uitmaak - is na onze ALV 
alweer een aantal malen bij elkaar geweest om samen met ons bestuur 
'De nieuwe Schoffel' te bespreken. Het ligt niet op mijn weg om met u de 
resultaten door te nemen, maar het is wel te hopen dat we van de 
gemeente snel zekerheid krijgen, want er komt bij groen licht nog heel 
veel op ons af.  
Ik wens u een mooie zomer toe op De Schoffel. 
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Het leiden van een vereniging doe je niet even op een druilerige 
zondagmiddag.  Het vraagt inzicht, overzicht, planning en tact. 
Bovendien zijn de meeste bestuurders vrijwilligers. 
 
Het leiden van een tuincomplex is nog een beetje ingewikkelder. 
Het bijeenhouden en op koers houden van leden, is een 
omvangrijke beheerstaak.  Niet alleen bestuurders, maar ook 
leden van een volkstuinvereniging moeten beseffen dat ze met 
elkaar een grote gemeenschap vormen die ze met elkaar inhoud 
moeten geven. 
 
Ongeduld en de verwachting dat zaken op afroep geregeld 
moeten worden, stuiten op onbegrip. Hoe meer het lukt in 
harmonie en gemeenschappelijkheid samen te werken waarbij 
begrip voor elkaars rol centraal staat, hoe beter de vereniging 
functioneert. 
 
Leden, wees zuinig op uw bestuur! 
Bestuur, wees zuinig op uw leden! 
 
 De tuinliefhebber 
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Grond! 
door Wim Stoelinga (kavels 48/64) 
  

In een van de vorige Kavelbodes heb ik geschreven over 
de betekenis van grond: een pleidooi voor aards denken 
en een groene stad (het onderschrift van het interes-
sante boek Grond van filosoof, docent en journalist Jan-Hendrik Bakker) 
  
Als beloofd kom ik daar dit jaar op terug, want bovengenoemd boek gaat 
over de essentie van onze samenleving en die van zoveel andere culturen. 
Onze samenleving is erop gebouwd, we moeten ervan eten en onze ge-
schiedenis rust erin. 
Wat betreft onze toekomst moeten we ons zorgen maken (of toch niet)? 
Met de bijna niet te stoppen verstedelijking wordt grond almaar bete-
kenisvoller - en bij gebrek eraan ook steeds waardevoller. 
Voorafgaand aan mijn komende pleidooien wil ik u eerst meenemen naar 
het verleden en met name naar het ontstaan van de Volkstuin. 
In West-Europa teelden burgers reeds lang hun eigen tuingewassen. 
In de 14e eeuw wordt het telen van groente reeds aarzelend door andere 
bevolkingsgroepen buiten de adel en geestelijkheid beoefend in de zoge-
noemde 'coelghaerden' of 'coeltune' (kooltuin). 
Zo ontving de stad Deventer in het jaar 1362 pacht uit een aantal van 
dergelijke coelghaerden, waarin hoofdzakelijk uien, knoflook en kool - de 
voornaamste groenten van deze eeuwen - werden verbouwd. In 1363 
bestonden reeds 31 tuinen, terwijl in 1368 al van 105 tuinen pacht werd 
ontvangen.  
Ook in Zutphen, Doetinchem, Kampen, Zierikzee, Utrecht en Amsterdam 
kreeg het stadsbestuur pacht van dit soort tuinen. 
De beroepsgroententeelt heeft zich meer dan de fruitteelt vanuit de stad 
ontwikkeld. De oorsprong ligt zelfs eerder in de vroegere burgerkool-
tuintjes ter zelfvoorziening dan in het boerenbedrijf. De coelghaerden 
waren echter nog volledig bestemd ter zelfvoorziening van het tekort aan 
tuingewassen. 
In de 17e eeuw bestonden in Rotterdam de 'laan-organisaties'. 
Particulieren (!) bezaten buiten de stad percelen in eigendom op een com-
plex, waarin de tuinen aan lanen gelegen waren. 
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De gebruikers namen bepaalde voorschriften in acht en bezaten een 
sleutel van de 'brugge'. Het is waarschijnlijk dat op deze Rotterdamse 
lanen naast groenten ook siergewassen werden geteeld. De tuinen van de 
'laan-organisatie' waren daarom niet alleen bestemd voor de eet-
bare opbrengst. 
Nog duidelijker is het siertuinkarakter van een aantal particuliere tuinen 
uit die tijd van Leidse burgers onder Leiderdorp en Zoeterwoude. 
In Leiderdorp sprak men van 'speculatie-thuyntjes die nyet verhuyrt en 
worden mer by de poorteren van Leyden gebruyct worden tot recreatie en 
de syn gelegen buyten die Zylpoort........en buyten de hogewoertse poort 
van Leyden tusschen die twee Ryne in die Waert'. 
De tuinen hadden een opper-
vlakte van 1/2 'hondt' (onge-
veer 7 are) en waren hoogst-
waarschijnlijk uitgerust met 
tuinhuisjes, zoals de volgende 
beschrijving van de tuinen bij 
Zoeterwoude doet 
vermoeden. 
'... en de diversche cleyne 
tuyntjens mit cleyne huyskens 
daer inne die gebruyckt wor-
den, van die leyden voor haer genockte ende zijn speculacy tuyntjens daer 
nyet off en coempt'. 
Deze tuinen kunnen worden beschouwd als voorlopers van de 'speel-
thuyn' ofwel 'jardin de plaisance'. 
 
In de ontwikkeling van het volkstuinwezen zijn in West-Europa duidelijk 
drie verschillende typen volkstuinen te onderscheiden: 
a. de tuin van het charitatieve type (ter ondersteuning van de armenzorg) 
b. de tuin van het utilitaire type (uit kringen van diverse beroepsgroepen 
was er behoefte aan het zelf verbouwen van aardappelen en groenten 
voor eigen consumptie) 
c. de tuin van het recreatieve type (beplanting van hoofdzakelijk bloemen, 
siergewassen en fruit. De groenteteelt is in dit type tuin vrij-
wel verdwenen) 
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Aan de Schoffelaar te bepalen tot welk type tuin haar of zijn tuin behoort 
(of een combinatie daarvan?). 
  
Ofschoon iedereen tegenwoordig via internet toegang heeft tot 
informatie en artikelen op bijna elk onderwerp wilde ik u mijn keuze toch 
niet onthouden. 
De lijst van publicaties van artikelen en rapporten is zo ongelooflijk lang 
dat het bijna onmogelijk is aan bronvermelding te doen zeker wanneer je 
een artikel samenstelt. 
In een van de door mij geraadpleegde publikaties stond een mooi voor-
woord van een inmiddels opgeheven (of gewijzigde) overheidsinstantie 
namelijk de Directeur Natuurbehoud en Openluchtrecreatie bij het Minis-
terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Die schreef o.a. : 
'Helaas moet worden vastgesteld, dat volkstuinders nog te vaak van hun 
hoven worden verdreven. Moge dan ook in het bijzonder zij, die zich 
verantwoordelijk weten voor het welzijnsbeleid in de gemeenten aan dit 
rapport de argumenten ontlenen om de volkstuinen in bestemmings- en 
ontwikkelingsplannen een VASTE plaats te geven'. 
Ofschoon bovenaangehaalde woorden meer dan 50 jaar oud zijn (en er 
sindsdien nog een aantal (!) rapporten en nota's is verschenen) begint het 
er nu op te lijken dat de gemeente Rijswijk bovenstaande woorden ter 
harte neemt. 
Reikhalzend kijk ik uit naar hun voorstellen. 
 

---===oOo===--- 

 

Een nieuw grasveld zaaien met graszaad 
De beste periode om gras te zaaien is in het voorjaar, van half april tot 
eind mei. Of van half augustus tot eind oktober. U kunt bij het aan-
schaffen van graszaad kiezen tussen speelgazon en schaduwgazon. 

https://www.intratuin.nl/tuin-terras/tuin-aanleggen/graszaad-zoden-en-kunstgras/intratuin-speelgazon-250gr.html
https://www.intratuin.nl/tuin-terras/tuin-aanleggen/graszaad-zoden-en-kunstgras/intratuin-schaduwgazon-250gr.html
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Speelgraszaad 
Een mooi gazon is natuurlijk heerlijk, maar als de (klein-)kinderen 
langskomen moet het ook bestand zijn tegen hun 'wilde' gedrag. Bij 
tuincentra vindt u graszaad dat speciaal voor dat soort speelgazon 
bestemd is. Na het zaaien komt er een sterk soort gras op dat bestand is 
tegen het rondrennen en spelen dat de kinderen op het gazon doen. U 
kunt op het gazon een speelhuisje neerzetten en op mooie dagen een 
opblaasbad of tuindouche. Geen punt! 

Graszaad Schaduwgazon 

Ideaal voor het herstellen van kale plekken op schaduwrijke plaatsen is 
bijvoorbeeld Intratuin Graszaad Schaduwgazon. Met dit graszaad krijgt u 
een sterk gazon en hebben onkruid en mos minder kans. 

Stap voor stap een nieuw grasveld zaaien: 

Bepaal waar u uw gazon wilt hebben. Prik langs de lijnen een paar paaltjes 
in de grond en span er een touwtje tussen. 

1. Bereken hoeveel graszaad u nodig hebt voor uw geplande gazon. 
Eén kilo graszaad is genoeg voor zo'n 40 à 50 m2. 

2. Hark eerst de bovengrond iets los. Verdeel het zaad in twee porties. 
Strooi het zaad bij windstil weer één keer met een brede worp in de 
ene richting en een tweede keer dwars op de eerste zaairichting. 
Zaai voor extra stevigheid de randen van het gazon wat dikker in. 

3. Hark uw toekomstige gazon voorzichtig en trap de randen goed aan. 
Let op: anders dan bij graszoden kun je de eerste weken niet over je 
pas ingezaaide gras lopen! 

4. Maak nu het ingezaaide stuk met een zachte waterstraal goed nat. 
Sproei twee- tot driemaal per dag tot het gras opkomt. 

Geef vogels geen kans 

Wanneer u net gras hebt gezaaid moet u er op letten dat het graszaad 
niet wordt weggepikt door vogels. U kunt de vogels verjagen door her en 
der een stokje met daarop aluminiumfolie in uw gazon in wording te 
prikken.                                                              (Bron: www.intratuin.nl) 

https://www.intratuin.nl/kindvriendelijke-tuin
https://www.intratuin.nl/kindvriendelijke-tuin
https://intratuin.nl/gazon-onderhouden
https://intratuin.nl/graszoden-leggen
http://www.intratuin.nl/
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Aan de leden, 
  

Naar aanleiding van mijn recente email betreffende 
diverse akten heb ik van onze secretaris Frank Groote een 
kopie van de ontbrekende akte ontvangen zoals 
deze destijds in de Staatscourant is gepubliceerd. 
Een van onze leden had mij ook reeds het eerste blad van 
bovengenoemde oorspronkelijke akte gestuurd.   
In de administratie van onze vereniging bevinden zich nu 
kopieën van de volgende akten die, indien nodig, bij de 
besprekingen met de gemeente ter tafel kunnen worden 
gebracht. 
  
- De oorspronkelijke akte van Oprichting 
van de Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van het 
Recreatiepark "De Schoffel" te Rijswijk (Zuid Holland) U.A. 
van 23 november 1973. 
- Het oorspronkelijke bewijs van eigendom d.d. 26 
nov 1973 
- De wijziging van de Statuten d.d. 13 juni 1979 
- De wijziging van de Statuten d.d. 29 april 1988 
- De diverse akten voor de overdracht van een 
lidmaatschap van onze vereniging. 
N.b. Met het oog op mogelijke privacygevoelige 
informatie zal laatstgenoemde akte door het bestuur als 
een vertrouwelijk document worden behandeld.  
  
Wim Stoelinga 
Kavels 48/64 
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Vogels in vóór- en achtertuin 
door Lieneke Wardenaar, kavel 104/120 

 
Ik ben beslist geen vogelkenner, geen vogelaar dus, maar 
ik kan erg genieten van alle vogels die onze tuin op De 
Schoffel bezoeken. Maar ook in ons postzegeltuintje thuis 
zitten vaak veel vogels. 
 
’s Winters hangen we daar natuurlijk vetbolletjes op en we strooien ook 
wel vogelzaad (wat in het voorjaar dan weer blijkt uit te lopen…). Het is 
mooi om te zien hoe de verschillende vogels hun kostje bij elkaar schar-
relen. Brutale spreeuwen hebben de halve wereld, maar zijn ook sociaal. 
Zij hangen om beurten aan de vetbolletjes. Koolmeesjes zijn er natuurlijk, 
maar ik zie ook vaak pimpelmeesjes en staartmeesjes. De mussen hebben 
de kunst goed afgekeken en doen zich ook tegoed aan de vetbolletjes. 
De merel wacht af tot de handige vogels de vetbolletjes te lijf gaan, om 
vervolgens het voer dat op grond valt op te eten. Hij gunt andere vogels 
niets en jaagt het bescheiden roodborstje voortdurend weg. Tegen een 
groep spreeuwen houdt-ie zich toch maar gedeisd. Die laten zich niet 
wegjagen.  
Kauwtjes nemen bij voorkeur meteen de hele vetbol mee en de grote 
houtduiven - zo’n beetje de enige vogel die ik echt niet mag - eten in één 
keer al het strooivoer op. Tortelduifjes zijn weer een stuk bescheidener. 
Al zijn het allemaal geen hele bijzondere vogels, het blijft voor mij een 
plezier om naar te kijken. 
 
Ik verbaas me er wel eens over dat ik op De Schoffel nooit de gewone 
huismus zie en ook nooit een spreeuw. Spechten daarentegen zie ik 
natuurlijk alleen op De Schoffel, die hebben niks te zoeken in Tanthof-
west. 
 
U kent vast wel het programma De Baardmannetjes met Hans Dorrestijn 
en Nico de Haan. Ook al heb je niks met vogels, het is gewoon een heel 
grappig èn informatief programma. 
In een van de vorige seizoenen ging het tweetal bij de Groene Jonker, 
nabij de Nieuwkoopse Plassen op zoek naar de Blauwborst, een van de 
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‘wensvogels’ van Hans Dorrestijn. Nou moet u weten dat dat een vogeltje 
is dat ik ook zo graag eens ‘in het echt’ wil zien. Maar om nou bij de 
Nieuw-koopse Plassen geduldig te gaan zitten wachten... dat komt er 
voorlopig niet van. 
 
Korte tijd na die uitzending – ergens 
begin mei - ging ik maar weer eens 
fietsen in mijn mooie achtertuin – 
Midden Delfland. Bij een mooi stukje 
rietland, vlak bij mijn huis, waren twee 
vrouwen foto’s aan het maken van 
vogels. 
Ik kon niet nalaten te vragen naar welke 
vogel ze op zoek waren. 'Ach,' zei één 
van de twee, 'gewoon een mooi vogel-
tje'. 'Nou.' zei de ander 'de Blauwborst 
zit hier!' Hé?! De Blauwborst? Hier? 
'Ja hoor' vertelde ze mij, 'het mannetje is hier nu net aangekomen vanuit 
Afrika. Die mannetjes maken een nest en vervolgens maken ze een hoop 
kabaal en vliegen ze hoog op om de vrouwtjes die wat later komen, naar 
hun nestje te lokken. Daarna zie je ze niet meer zo veel, want dan blijven 
ze tussen het riet.' 
Ik kon het bijna niet geloven. De Blauwborst! Vlak bij mijn huis! 
Later op de dag ben ik teruggegaan met een verrekijker en ja hoor, niet te 
geloven: daar zat ie gewoon te zingen in het riet, afgewisseld met mooie 
vluchten om die vrouwtjes te lokken dus. 
Ik heb er zelf geen foto van kunnen maken, maar op de foto hierboven 
kunt u zien hoe ongewoon, bijna on-Nederlands mooi dit vogeltje is. 
Gewoon in dat mooie Midden Delfland!  
In de Delftse Post vindt u een artikeltje met foto van de Blauwborst. De 
Delftse natuurfotografe Gieny van Asten-Westra maakte op dezelfde plek 
- vlakbij Tanthof-West – een prachtige foto. Zij zegt: ’…het bijzonder te 
vinden om zo'n mooi vogeltje zomaar voor de lens te krijgen’. 

 
 

De natuur, tijd en geduld,  zijn de drie beste dokters. 
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Kampioensaardappel 
ingestuurd door Willem van Zeijl 

 
Een Zweeds landbouwbedrijf had een wedstrijd uitgeschreven om de 
grootste aardappel van Zweden te telen. Toen de zwaarste aardappel 
gerooid moest worden, sloeg de aardappel-rooimachine vast. Deze soort 
kon niet machinaal worden geoogst en verwerkt. Door DNA-manipulatie is 
dit aardappelras ontstaan. Overige aardappelen van het proefveld pasten 
elk apart in een 
kruiwagen, 
maar het groot-
ste exemplaar 
was zo enorm 
dat hij met 
vereende 
krachten door 
het personeel 
moest worden 
uitgegraven en 
afgevoerd!                                                                                                  

                                     
 
 
 

 
 
 
 

 
Hij die een boom plant, plant hoop. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllNOZ_KzNAhXFfxoKHSqZD6oQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel&psig=AFQjCNEzMuBu0EoU9XIzvgHEq8jCwd90xQ&ust=1466181027960080
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllNOZ_KzNAhXFfxoKHSqZD6oQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel&psig=AFQjCNEzMuBu0EoU9XIzvgHEq8jCwd90xQ&ust=1466181027960080
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjllNOZ_KzNAhXFfxoKHSqZD6oQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappel&psig=AFQjCNEzMuBu0EoU9XIzvgHEq8jCwd90xQ&ust=1466181027960080
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Beste groenliefhebbers, 
 
Op 21 mei jl. maakte ik een foto van de mooie bloeiende bermen langs de 
Prinses Beatrixlaan. Vandaag (5 juni) fietste ik er weer langs. Alles was 

gemaaid. Zonde van het zaad, geen 
bloemen voor de insecten etc.  
Ik ben bang dat ze het maaisel 
laten liggen waardoor er weer 
verruiging optreedt en de bermen 
net zo eenvormig worden als 
menige berm in Rijswijk. Veel gras, 
braam, gewone berenklauw etc.  

 
Vandaag heb ik mijn website met 
planten uit Rijswijk aangevuld.  
Dit mede n.a.v. mijn bezoek 
gisteren aan een braakliggend 
landje langs de Prinses Beatrix-
laan, ter hoogte van Rijswijk 
Buiten. Dit is een drassig perceel-
tje dat gisteren droog lag met veel 
leuke planten. Je ziet dat er op de 
achtergrond gewerkt wordt om het terrein bouwrijp te maken. Dus ook 
dit stukje grond is geen lang leven beschoren; het is wat we noemen 
tijdelijke natuur. Het ziet er veel beter uit dan mening stukje groen in 
Rijswijk dat vooral groen is met een beperkt aantal bloeiende planten. De 
bermen langs de Prinses Beatrixlaan zagen er op dat moment  trouwens 
ook prachtig uit met veel wilde, inheemse bloeiende 
planten, maar helaas waren daar de maaimachines 
van de gemeente Rijswijk zoals je hierboven ziet! 
Ten slotte wil ik jullie wijzen op de website 
www.vitalegroenestad.nl en dan met name ook op 
de nieuwsbrief die het lezen waard is. Met een 
groene en hartelijke groet,  
Peter Hegi, 
Portefeuillehouder AVN voor Laak en Rijswijk, lid van De GroenRaad. 
 

http://www.vitalegroenestad.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivi-KduaLNAhVHvRoKHXdQAPgQjRwIBw&url=http://www.phegi.com/&psig=AFQjCNHeLiwsXBc-Bm3K6qsRGb9ECO6E4Q&ust=1465819481637569
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Een tuin zonder bomen 
verdient het zelden om een tuin genoemd te worden. 

 
 

 
 

Oeps! 
ingestuurd door Willem van Zeijl 
Als werkster in een bijenkolonie heb je een zwaar leven.   
Voor deze beestjes geen CAO, geen ziektekostenverzekering, geen salaris, 
zelfs geen risico-inventarisatie. Vooral dat laatste is broodnodig, want als 
je beseft waar je zoekend naar Nectar in een tuin van de Schoffel mee 
geconfronteerd wordt rijzen de haren je te berge. 
 
Altijd oppassen.   
Gevaar loert waar je het 
niet verwacht... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toch positief blijven hè? 
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Bouw je eigen windowfarm!  

bewerkt door Lido Lovink, kavel 117 

Een windowfarm is een ‘verticale tuin’ die voor je raam hangt. Met een 
windowfarm kun je planten kweken zonder dat je een tuin, een balkon of 
groene vingers nodig hebt. 

De windowfarm is ontstaan 
in New York. Met het idee 
dat de wereld er veel beter 
uitziet als iedereen ten 
minste een deel van zijn 
eigen voedsel zou verbou-
wen. Er was nog een goed idee: dat je nog jaren kunt wachten tot een 
bedrijf (of de wetenschap) met een uitvinding komt…  maar dat je ook zelf 
kunt beginnen om een apparaat te bouwen die het mogelijk maakt om te 
tuinieren met alleen maar licht, water en elektriciteit! 

Om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten 
denken, is het Window-
farm Project opgezet als 
‘open source´.  Over de 
hele wereld zijn duizen-
den mensen aan het 
knutselen geslagen om 
dit ‘levende apparaat’ 

zelf te bouwen en waar mogelijk te verbeteren.  

Uiteindelijk is de windowfarm een inventief systeem van petflessen, 
kogelketting, plastic buizen en een aquariumpomp geworden. De mate-
rialen waarmee je de windowfarm bouwt, zijn daarmee voor iedereen 
beschikbaar en iedereen kan er dus zelf een bouwen om zelf zijn fruit, 
kruiden en groenten in te kweken.  
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Er hebben op dit moment meer dan 45.000 mensen meegewerkt aan het 
systeem en er is al een 3e officiële versie van de windowfarm. 

 links: Windowfarm van I’m with 
Alice in Gent 

 

De windowfarm is een geweldige uit-
vinding. Het heeft de potentie om de 
wereld te veranderen en om van het 
kweken van voedsel kinderspel te 
maken!Koks gaan ervan watertanden! 
Maar het is vooral leuk om te doen en 
mooi om naar te kijken! 

 

 Voor meer informatie: www.windowfarms.nl 
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Een nieuwe wissel geeft reuring... 
Foto’s van Lieneke Wardenaar en Hans den Ouden 
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