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Van de redactie  
 
Op 28 maart hebben de leden van de vereniging De Schoffel weer 
gesproken over de jaarplannen en de toekomst van onze tuinen. Het 
bestuur is met haar adviescommissie druk in de weer tactieken te 
bespreken en de belangen van De Schoffel veilig te stellen. Frank Groote 
heeft beloofd ons vanuit zijn functie van secretaris zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden.  
In de kranten wordt regelmatig melding gemaakt van ‘… het grote succes 
van de huizenverkoop in RijswijkBuiten’. Wij zijn niet gek, enkele rijtjes 
huizen staan in het midden van een grote zandboel. Het Grote Verkopen 
laat op zich wachten. Voor onze zustervereniging ‘Tot ons genoegen’ zijn 
de plannen voor verplaatsing al in een vergevorderd stadium. Op 4 april 
zijn de TOG-kavels door experts op hun waarde geschat. Gelukkig is het bij 
ons zover nog niet, wij verwachten nog wel een aantal jaren op ons 
stekkie te blijven. Nu eerst maar afwachten wat de nieuwe coalitie in 
Rijswijk de komende jaren doet met de verdwijnplannen van De Schoffel. 
En natuurlijk zijn we benieuwd of Gemeente Belangen Rijswijk haar 
speerpunt ‘Behoud van De Schoffel´ weet waar te maken! 
 
Op de voorpagina ziet u een groot deel van de redactie van De Kavelbode. 
Links Frits Benschop die ook dit keer weer Schoffelaars in beeld brengt 
door hen over heden, verleden en toekomst te bevragen. Daarnaast 
Jolande Sluiter die mijmert over haar kopje koffie heen en ons een plaatje 
van haar prachtige honden laat zien. Niet op de foto staat Beppy. Zij vond 
dit keer geen tijd voor een eigen bijdrage, maar stuurde het toepasselijke 
gedicht ‘Politiek’ van Toon Hermans in. Naast Jolande staan op de voor-
grond Theo Bril en Lieneke Wardenaar, samen met Lido Lovink de eind-
redacteuren. Lido was ziek en staat dus niet op de foto. Lieneke atten-
deert ons op de Botanische Tuin in Delft en schreef een artikel over haar 
dochter’s boek: ‘In het sprookjesbos’. Hans den Ouden (op de foto 
midden-achter Theo en Lieneke) heeft weer perikelen die hij met ons 
deelt. En Wim Stoelinga (rechts achter) stelt u een fles wijn of een 
boekenbon in het vooruitzicht, als u hem antwoord kunt geven. Hetty 
Coene was op vakantie en dus niet op de foto, wel knipte en plakte ze 
voor ons recepten.   
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KLUSSEN EN TUINIEREN 
Interview met Miriam Wardenaar en Joost Kunnen 
(kavels 6 en 7) door Frits Benschop 

 
                            Jonge mensen die op een zonovergoten dag aan het begin 
van de lente 2014 met juist gekochte fruitbomen het complex van tuin-
vereniging ‘De Schoffel’ binnenstappen. Een optimistischer start van een 
seizoen is er voor een tuinliefhebber nauwelijks denkbaar. Het optimisme 
werkt aanstekelijk - we stappen op het tweetal af, de fruitbomen worden 
tegen een muur gezet en even later zitten we in een geanimeerd gesprek 
over hun groene hobby. 
 
Bestuurskunde  
Onze gesprekspartners blijken Miriam Wardenaar  en haar vriend Joost 
Kunnen te zijn, de nieuwe en trotse eigenaars van de kavels 6 en 7 op het 
tuincomplex. Beiden hebben Bestuurskunde in Leiden gestudeerd en 
elkaar daar leren kennen. Miriam werkt nu als directie-adviseur bij de 
gemeente Delft; Joost is op het Ministerie van Economische zaken bij het 
agentschap –Telecom- in Amersfoort werkzaam. Beiden hebben na hun 
studie gekozen voor een baan bij de overheid, omdat ze zich daarmee 
willen inzetten voor de samenleving:  enerzijds op het gebied van hand-
having van regels en anderzijds op het bieden van vrijheid aan de burger.  
 
Derde generatie 
De naam  Wardenaar  klinkt ons bekend in de oren en inderdaad blijkt dat  
Miriam al tot de derde generatie behoort die een familietraditie voortzet 
met belangstelling voor alles wat groeit en bloeit. Als kind kwam ze op de 
tuinen in Rijswijk, eerst op die van haar grootouders en later op die van 
haar ouders. Aan een tuin zijn het vooral de vrijheid en het groen die haar 
trekken. Miriam woont nu met Joost (die opgegroeid is in Middelburg) in 
Rotterdam. Toen Miriam Joost leerde kennen, bezat hij welgeteld één 
verlepte kamerplant. De liefde voor planten en bloemen heeft kennelijk 
aanstekelijk gewerkt - want Joost is helemaal ‘omgedraaid’. Omdat beiden 
een drukke baan hebben, bestaat het gevaar dat dat aan het einde van de 
werkdag wel de deur gesloten wordt maar de lopende zaken in het hoofd 
mee naar huis gaan. Wat anderen ontdekt hebben, geldt ook hier op de 
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tuin:  werken met de handen werkt ontspannend en maakt los van 
dagelijkse beslommeringen. 
 

 
 

Groene speurtocht  
Voor iemand die in Rotterdam woont en een volkstuin met een huisje 
zoekt, is het voor de hand liggend om zich eerst in de directe omgeving te 
oriënteren. Er was een ruime keuze - maar wat gezocht werd, was niet te 
vinden. In bijna alle gevallen moest het huisje gekocht en de grond 
gepacht worden. Daarnaast waren er tuincentra die meer weg hadden van 
een camping, compleet met geschoren grasmat, muziek en wapperende 
groene vlaggen van een bekend merk bier. De actieradius van de groene 
speurtocht werd vergroot en ‘De Schoffel’ in Rijswijk kwam in beeld. Om 
het aanbod te peilen werd via het bestuur van de tuinvereniging  een e-
mail naar de leden gestuurd. Er kwam best wel een aantal positieve reac-
ties tot verhuur binnen. Een markteconomie werkt alleen goed bij een 
gezond samenspel tussen vraag en aanbod en dat laatste ontbrak. Of er 
werden tuinen met achterstallig onderhoud aangeboden of de eigenaars  
vonden verhuur bij nader inzien een stap te ver. 
 
Het werd toch koop 
Eigenlijk alleen om te oriënteren wat er in de (tuin)wereld te koop is, werd 
ook naar een dubbele kavel gekeken. Resultaat: Miriam en Joost waren 
verkocht. Een eigen keuken, een douche, een gaskachel en de mogelijk-
heid om na inspannende lichamelijke arbeid even de benen te kunnen 
strekken, gaven de doorslag dat het een koop werd. Het tweede of 
misschien wel het eerste pluspunt, was de bouwkundige kwaliteit van het 
huisje. De stenen opbouw boven het betonnen fundament voorkomt dat 
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de daar boven geplaatste planken niet door opspattend vocht gaan 
rotten. De hardhouten deuren en ramen duiden eveneens op vakman-
schap. Het was duidelijk dat de vorige eigenaar, de heer Flink, een ervaren 
aannemer was.  
 
Wensen 
De klussen die momenteel op de rol staan, zijn het beitsen van de houten 
opbouw in een gewenste en toegestane kleur en verder de gaskachel 
vervangen door een houtkachel. Buren hebben een gekapte dikke boom 
geschonken om tot brandhout te verzagen. Nu nog op zoek naar een 
houtkachel, met een afvoer van passende diameter op gewenste hoogte, 
om op de bestaande schoonsteen aan te kunnen sluiten. Om maximaal 
van de rust te gaan  genieten, wordt de toegang naar het huisje verlegd. 
Een houten geluidswal met speelse begroeiing zorgt voor meer rust. Het is 
natuurlijk een illusie dat het geluid van passerende treinen totaal zal 
verdwijnen. Om enigszins te kunnen peilen waar de voorkeuren van onze 
startende tuinliefhebbers liggen, leggen we de keuze voor om 10 punten 
over verschillende onderwerpen te verdelen. De onafhankelijk van elkaar 
ingevulde lijstjes laten een verrassend gelijke score zien. 
Groente 4 punten 
Bloemen 3 punten 
Fruit   2 punten 
Klein fruit ½ punt 
Gras  ½ punt 
Als we op het lijstje kijken, is het dan ook niet verwonderlijk dat in de kas 
al groente gekweekt wordt. Tot op heden is nog niet veel van het koken 
van de eigen maaltijd gekomen. Hopelijk komt daar na de hectische eerste 
maanden verandering in. 
 
De vrije tijd anders indelen 
Miriam:   “We hebben onderschat dat we hier in onze tuin zoveel tijd 
zouden doorbrengen. Vroeger konden we wel eens spontaan kiezen wat te 
gaan doen, nu is het vaker een kwestie van plannen. Natuurlijk moeten we 
onze sociale contacten onderhouden. Een alternatief is bijvoorbeeld in 
plaats van mensen bij ons thuis in Rotterdam ze hier in de tuin voor een 
barbecue uit te nodigen.” 
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Toekomst 
Als er al drie generaties een band met een vereniging bestaat, moet je je 
wel met zo’n vereniging verbonden voelen. Een idee wat spontaan 
opwelt, is het organiseren van een oogstmarkt door de leden van de 
vereniging.  Natuurlijk kan er niet aan ontkomen worden om over de toe-
komst te praten. Als bestuurskundigen wordt nuchter vastgesteld dat de 
gemeente Rijswijk meer kennis bezit dan de tuinvereniging. Dat de zaak 
direct op de schop gaat wordt niet verwacht; met zo’n toekomstperspec-
tief in het achterhoofd koop je immers geen tuin. Dat er in de komende 
tien jaar niets gebeurt, is ook onwaarschijnlijk. De beide verwachtingen 
afwegend heeft deze nieuwe leden ertoe gebracht om de tuin met het 
bijbehorende huisje wel te kopen - maar in plaats te kiezen voor afbraak 
en herbouw wordt het nu renovatie.  
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VAN DE SECRETARIS 
door Frank Groote, secretaris van De Schoffel 
 
In februari jl. sprak het bestuur – in verband met de verkiezingen in maart 
- met Gemeentebelangen Rijswijk. Tijdens deze informele vergadering gaf 
Gemeentebelangen aan dat de partij wil blijven vechten voor het behoud 
van De Schoffel. Zoals u wellicht weet, heeft de partij dit ook als een van 
de hoofdpunten in haar verkiezingsprogramma opgenomen. We weten 
inmiddels hoe de verkiezingen zijn afgelopen: Gemeentebelangen is de 
grootste partij geworden! Uiteraard heeft het bestuur van De Schoffel de 
partij hiermee gefeliciteerd. Gemeentebelangen heeft ons vervolgens 
geantwoord dat men voor ons blijft knokken. Er gloort dus toch nog een 
klein beetje hoop, alhoewel het bestuur zich er terdege van bewust is dat 
Gemeentebelangen een coalitie moet smeden. Niets is dus nog zeker! 
We hebben ook een uitnodiging van de gemeente ontvangen om te 
komen praten. Helaas waren de twee bestuursleden van De Schoffel 
verhinderd op de datum van uitnodiging, in verband met vakantie en 
werk. Het bestuur heeft daarop een aantal data doorgegeven dat men wél 
beschikbaar was, maar hier is nog geen reactie op gekomen. 
Vrijdag 28 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer 
plaats. De opkomst was uitstekend. Er is besloten dat we doorgaan met 
de aanleg van WiFi en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikke-
lingen en de vooruitgang. Verder is er uitgebreid gesproken over een 
eventuele overeenkomst met de gemeente, hoe de leden op de hoogte te 
houden en over de eventuele besluitvorming met betrekking tot zo’n 
overeenkomst. 
Het bestuur heeft aangegeven dat er van meerdere kanten het advies is 
gegeven dat we gedurende de onderhandelingen zo weinig mogelijk 
openbaar moeten communiceren. Maar dit betekent niet dat we 
gedurende dit proces (als het komt) geen ruggenspraak hebben met de 
adviescommissie. Verder voorzien de statuten erin dat als er een over-
eenkomst  komt, deze moet worden goedgekeurd door 66% van de leden. 
Het bestuur zal hier dan een ledenvergadering voor uitschrijven waarbij 
de stukken met betrekking tot het eventuele onderhandelings-resultaat 
net als bij de ALV 4 weken vóór de vergadering zullen worden toe-
gestuurd. Tot slot wens ik u namens het gehele bestuur een fijn tuinjaar 
toe met veel mooi weer. 
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Toon Hermans 
           
      
 

Politiek..... 
 
 

Politiek is handjes drukken 
dreigen, sjoemelen en bukken. 

 
 

Katten uit de  boom kijken 
overreden,  over lijken. 

 
 

Lange speeches, korte metten 
schipperen  of schaakmat zetten. 

 
 

Witte voetjes,  de pan uitvegen 
passen meten, wikken, wegen. 

 
 

Lachjes, dansjes, Judas kusjes 
loeren draaien, dooie musjes. 

 
 

Veel beloven, vleien, paaien 
de kunst om er omheen te draaien 

. 
 

Er is geen mededogen of recht 
en daar is alles mee gezegd. 
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Rijswijk 

zetels 2014 2010 

Onafh. Rijswijk 2 6 

Gemeentebel. R. 5 5 

VVD 3 5 

PvdA 3 4 

CDA 3 3 

D66 4 3 

GroenLinks 2 2 

Socialistische Partij 2 1 

Beter voor Rijswijk 5 - 

 
                

CULINAIR GENIETEN 
ingestuurd door Hetty Coene kavel 125 
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TUINTIPS IN HET NAJAAR 
door Frank Groote, kavels 51 en 70 
 
We hebben alweer een heel aantal mooie dagen gehad de afgelopen 
weken en het voorjaar loopt zeker een viertal weken voor op het 
afgelopen jaar. Maar houdt u er rekening mee dat het nog steeds kan 
vriezen – zorg ervoor dat u bescherming voor kwetsbare planten bij de 
hand houdt tot de ijsheiligen (eind tweede week mei) voorbij zijn. 
Als u in het najaar aardbeien hebt geplant, is het nu de tijd om het oude 
blad  te verwijderen en ze te bemesten. Neem hiervoor een langzaam 
werkende meststof met wat magnesium; 18-8-12+8MgO is een goede 
meststof voor aardbeien in een dosering van 6 tot 9 gram per plant. Om 
de plant strooien en een beetje inwerken.  
Maak een plekje in de tuin voor bloeiende éénjarige zomerbloemen - liefst 
wilde schermbloemen, omdat deze veel insecten aantrekken. De wilde bij 
en de hommel hebben het moeilijk in ons landje en we kunnen ze een 
handje helpen door een beetje rekening met ze te houden. Goede insec-
tentrekkers zijn dille, scobiosa en kervel, maar ook bijvoorbeeld wilde 
peen en overjarige selderie zijn populair bij de beestjes. 
Voor dahlia’s is het nog te vroeg om ze buiten te planten, maar u kunt ze 
wel oppotten en in de kas of platte bak voortrekken. Ze kunnen dan begin 
mei naar buiten om af te harden, vervolgens plant u ze half mei op de 
plaats van bestemming. Houd tijdens het afharden wel een stuk plastic bij 
de hand om de planten af te dekken als het ‘s nachts gaat vriezen. 
Dit is wel het moment om gladiolen, montbretia’s en ornitogalum te 
planten. Deze bollen zijn op dit moment volop te verkrijgen in de tuin-
centra. Als u ze nu plant, komen ze half mei de grond uit en hebben ze 
geen last meer van nachtvorst. 
Zelf vind ik het leuk om mijn eigen planten uit zaad te kweken. Op dit 
moment ben ik de éénjarige zomerbloeiers aan het zaaien. Dat kan in de 
vensterbank, maar ook in een kas. Ik doe dit in een zaaibakje en verspeen 
de jonge plantjes op het moment dat ze het eerste paar echte blaadjes 
hebben. Ik doe dit meestal in een tray zodat de jonge plantjes de ruimte 
hebben om te groeien en ze ook goed kunnen drogen na het water geven. 
Dit om schimmels te voorkomen. Begin mei beginnen met afharden en 
dan half mei de tuin in. Tuinier ze! 



11 

TIJD VOOR EEN KOPJE KOFFIE (met een tompoes graag) 
door Jolande Sluyter kavel 15 
 
Dit jaar is het voorjaar eerder begonnen dan  
vorig jaar. Toen zaten we nog lang niet in het 
zonnetje en was het nog vreselijk koud. Iedereen  
had het over de koude winter en dit jaar hoorde je 
alleen maar ‘waar blijft nou toch die sneeuw en vorst?’… 
Nu zitten we geregeld in de al lekker warme zon en zie je de bolletjes uit 
de grond schíeten. De narcissen stonden al vroeg in volle bloei en nu zijn 
het de tulpen die de parken kleuren. Ook de bomen staan al diep in de 
vroege bloesem en beginnen al een waas van groene bladeren te tonen. 
De vogels zijn alweer druk bezig met elkaar te verleiden om straks hun 
jongen samen op te voeden. En kijk eens naar de ganzen die een hoop 
kabaal maken en elkaar het hof maken. De liefde hangt in de lucht! 
 
Inmiddels zijn ook wij druk bezig om de tuin op te ruimen en alle oude 
bladeren die niet gecomposteerd zijn, te verwijderen. 
De hardnekkige algen die zich heerlijk deze winter hebben genesteld op 
de stenen en de vijver hebben we weer grondig met groene zeep moeten 
verwijderen. 
De vissen komen ook weer boven zwemmen en je merkt dat ze echt blij 
om ons weer te zien.  
Ja, dat zou je niet zeggen - maar vissen gaan je ook herkennen, zeker als 
ze afhankelijk zijn van hun eten. 
 
Onze honden zijn dolgelukkig dat zij weer  
hele dagen op de tuin kunnen bivakkeren.  
Heerlijk om weer zo op de tuin te zijn - weg van  
de stad, weg van alle herrie en hectiek. 
Laten we hopen dat we nog héél lang kunnen  
genieten van onze tuinen. 
 
Ik blijf zeggen: ‘lang leve De Schoffel!’… 
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Kruiswoordpuzzel 
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Horizontaal 

3. handigheidje 6. Russische ruiter 9. Zeevis 11. tijdmaat 12. Godendrank  
14. Bloedstelpend middel 16. Verkort woord 17 drie-eenheid 19 roestvrij staal 20. Kleiner 
maken 23. larve van de langpootmug 25. vlijtig 26. vacht 28. Stromram 29. handelsterm 
32. klemmen 35. Sociaal EconomischeRraad 3.7 muziekstijl 38. mythologisch wezen 39. 
transformator 40. Betamelijk 41. Soort slee 42. richting in de kunst 43. Hagedis  44. 
Amerikaanse Universiteit. 

Verticaal 
1.taak 2. Borrel 4. Rivier in Zuid-Holland 5. Pauselijke regering 6. Schram 7. Niet zoet  
8. Waarschijnlijkheid 10. Verlichtingsmiddel 13. Krijgsmacht 15. Hebreeuws 18. Geurig 
kruid 21. Deel van de Bijbel 22. Kort 24. Grasmaaimachine 26. Clown 27. Verhuur 29. 
Bovengenoemd 30. Bond 31. Aziatisch land 35 Onbuigzaam 36. Tenger  37. 
Muziekinstrument 
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IN HET SPROOKJESBOS 
doorLieneke Wardenaar kavels 104 en 120 
 
U als tuinier, bent natuurlijk ook een natuurliefhebber.  
Dan vindt u het vast ook heerlijk om met uw (klein-) 
kinderen lekker buiten te zijn. Het is voor kinderen dan  
altijd leuk om iets te ‘doen’ te hebben. Iets waarbij ze hun fantasie 
kunnen gebruiken, lekker actief bezig kunnen zijn en waar ze ook nog iets 

van opsteken. 
Met gepaste, ‘ouder- 
lijke’ trots wil ik daarom 
een heel leuk boek 
onder uw aandacht 
brengen, geschreven 
door onze dochter 
Suzanne. Suzanne komt 
al van kleins af aan op 
De Schoffel. Eerst bij 
opa en oma en nu maar 
al te graag bij ons. Haar 
liefde voor de natuur 
komt daar ongetwijfeld 
uit voort! Een grote 
fantasie had ze als kind 
al. Suzanne heeft een 
pedagogische achter-
grond en organiseert nu 
allerlei activiteiten en 

projecten op het gebied van pedagogiek, educatie en welzijn. Dit alles bij 
elkaar vormt de basis voor ‘In het Sprookjesbos’. Het boek is zeker ook 
voor ouders en groot-ouders heel leuk om ideeën op te doen voor 
activiteiten met de kinderen. 
Het idee is eigenlijk heel eenvoudig. Je leest een van de sprookjes uit het 
boek voor, zoals Assepoester, Drie kleine biggetjes, Duimelijntje, Holle 
bolle Gijs. Bij ieder sprookje heeft Suzanne een natuurvoorwerp bedacht 
en daar weer allerlei natuuractiviteiten aan gekoppeld. Je kunt met de 
kinderen nog wat over het verhaal en het natuurvoorwerp praten aan de 
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hand van een aantal voorbeeldvragen. De activiteiten spreken vooral 
kinderen van 4 tot 7 jaar aan. Maar ook kinderen tot 9 en zelfs 12 jaar 
vinden deze activiteiten heel leuk. Wij wonen hier in een behoorlijk 
stedelijke omgeving.’ In het Sprookjesbos’ is een middel om kinderen in 
contact te brengen met alles wat groeit en bloeit. Want natuur is overal! 
Het zijn heel afwisselende activiteiten voor zowel binnen als buiten. Er zijn 
knutselideeën, er wordt gekookt en geproefd, gespeeld, onderzocht en 
ontdekt. De meeste activiteiten kunnen met gratis, natuurlijk- of herge-
bruikt materiaal uitgevoerd worden. Kinderen leren ‘In het Sprookjesbos’ 
dat zij onderdeel zijn van de natuur en dat zij er goed voor moeten zorgen. 
Spelenderwijs, gezond en veilig; ook in een stedelijke omgeving - dat is het 
uitgangspunt. 
Het boek heeft al een paar hele mooie recensies mogen ontvangen! 
Meer weten: kijk eens op http://www.inhetsprookjesbos.nl/ 
Geïnteresseerd? U kunt het boek ook bij mij bestellen! 
 

SCHOFFELPERIKELEN 
door Hans den Ouden kavel 33 
 
Het is weer voorjaar, ook op De Schoffel. Omdat deze 
winter totaal vorst- en sneeuwloos was, hebben onze 
planten en bomen niet veel te lijden gehad en zijn 
ook al heel vroeg ontloken. De sneeuwklokjes- en krokusperiode is al 
achter de rug en nu zijn de narcissen en tulpen aan de beurt. Ook op het 
weiland nabij onze tuinen is het weer een drukte. De kieviten zijn weer 
terug en de vele ganzen maken weer veel lawaai. Heerlijk het voorjaar, 
vindt u ook niet ? 
 
In mijn laatste perikelen was de uitspraak van de Raad van State over het 
door ons zo verfoeide bestemmingsplan Sion -’t Haantje nog niet bekend. 
Omdat ik erachter gekomen was dat het in het bestemmingsplan genoem-
de ‘groenconvenant’ niet door het Stadsgewest Haaglanden was onder-
tekend, heeft ons bestuur besloten om in nauwe samenwerking met de 
adviescommissie een herzieningsverzoek in te dienen bij de Raad van 
State.  
Op 27 november 2013 deed de Raad van State de uitspraak dat er 
inderdaad geen convenant was ondertekend. De RvS was echter de 

http://www.inhetsprookjesbos.nl/
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mening toegedaan dat dit geen nieuw feit was en wees ons verzoek af. 
Op 19 maart 2014 waren er weer Gemeenteraadsverkiezingen. In de 
programma’s van een aantal deelnemende partijen werd De Schoffel 
genoemd. Ook in de Stemwijzer (stelling 30) werd door de partijen een 
antwoord gegeven op de stelling: ”Volkstuinencomplex De Schoffel moet 
op de huidige plaats  blijven bestaan”. 
De partijen Beter voor Rijswijk, SP, GroenLinks, D66, Gemeentebelangen 
Rijswijk waren het met deze stelling eens. Het CDA, de VVD en de PvdA 
waren het met deze stelling oneens. Inmiddels hebben de verkiezingen 
plaatsgevonden en is de uitslag bekend. 
Gemeentebelangen Rijswijk is de grootste partij geworden en is inmid-
dels gestart met het vormen van een coalitie. Op het moment dat ik dit 
schrijf is  Gemeentebelangen Rijswijk in onderhandeling met D66, VVD, SP 
en GroenLinks. 
Vier van de vijf partijen dus die voor het behoud van De Schoffel zijn. 
Ik ben zeer benieuwd of de politiek vasthoudt aan hun standpunten, want 
dan is er nog hoop op het voortbestaan van De Schoffel. 
 
Ook deed de nieuwe burgemeester van Rijswijk dhr. Michel Bezuijen nog 
een duit in het zakje. Onze buren, de Rijswijkse Hockeyclub, hadden 
namelijk om een uitbreiding gevraagd. Echter de veiligheidszone van TNO 
die aan de overzijde gevestigd is,  gooide roet in het eten. Deze zone loopt 
ook over een gedeelte van De Schoffel. Op 25 maart 2014 stond in een 
persbericht van het AD dat de burgemeester vond dat het volledig veilig is 
rond TNO, maar dat de Hockeyclub nog minstens 7 jaar of langer moet 
wachten om te mogen uitbreiden. 
 
Ondanks het feit dat het bestemmingsplan na de uitspraak van de Raad 
van State in werking is getreden, is er dus toch nog een aantal lichtpuntjes 
aan de horizon voor wat betreft het voortbestaan van De Schoffel. 
Beste mensen, ik hoop dat u de komende tijd weer fijn gaat genieten op 
uw tuin, want daar hebben we hem per slot van rekening toch voor 
gekocht! 
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BOTANISCHE TUIN DELFT 
door Lieneke Wardenaar kavels 104 en 120 
 
Ik heb u er al eens vaker op gewezen: niet zo heel ver van De Schoffel ligt 
aan de Julianalaan in Delft,  verscholen achter de monumentale universi-
teitsgebouwen langs het Rijn-Schiekanaal, de Botanische Tuin van de 
Technische Universiteit Delft. Het is een fraai en leerzaam stukje Delfts 
groengebied van 2,5 ha groot. Vroeger was de tuin bekend als 'Cultuurtuin 
voor Technische Gewassen', omdat het van oudsher veel nuttige of 
'technische' planten herbergt. 
 
De tuin dateert uit 1917. U vindt er onder meer een parkachtige bomen-
tuin, een kassencomplex met tropische en subtropische planten, een 
kruidentuin en een 'middentuin' met een mooie collectie nuttige- en 
siergewassen. 
De tuin heeft haar eigen specialisaties in het kader van de nationale 
plantencollectie. 
 
Voor meer informatie kijk op www.tnw.tudelft.nl  
-> klik op Samenwerken  
-> klik op Faciliteiten en dan in het linkermenu op Botanische Tuin. 
 
Een paar interessante activiteiten in de Botanische Tuin: 
 
Museumweekend  5 en 6 april 10.00 - 17.00 uur 
Plantenruilbeurs  12 april  10.00 - 12.00 uur 
Delftse Hortusdag  25 mei  10.00 - 17.00 uur 
Bonsai weekend  14 en 15 juni 10.00 - 17.00 uur 
Monumentenweekend  13 en 14 sept. 10.00- -17.00 uur 
Plantenruilbeurs  11 oktober 10.00 - 11.30 uur 
Kerstmarkt   12, 13, 14 dec. 10.00 - 17.00 uur 
 
Tentoonstelling: 
25 mei - 26 oktober:  'Plaagplanten' - over bio-invasies en de gevolgen 
ervan. 
 

http://www.tnw.tudelft.nl/
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CULINAIR GENIETEN 
ingestuurd door Hetty Coen, kavel 125 
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JONG GELEERD, OUD GEDAAN!   
door Wim Stoelinga, kavels 48 en 64 
 
EUREKA?  (een prijsvraag). 
 
Een prijsvraagje gaat er altijd wel in. 
Zeker als het juiste antwoord wordt beloond met een beste fles wijn of 
een boekenbon (de keuze is aan u). 
 
De opgave luidt : 
In paragraaf 7.1 van de Uitspraak 201112331/1/R4 van de Raad van State 
stelt de Gemeenteraad onder andere het volgende :  
 
"De gronden van en rondom het volkstuinencomplex zijn noodzakelijk 
voor de realisering van het plangebied als geheel.  
 Volgens de raad kan zonder deze gronden de totale ontwikkeling niet 
met een positief exploitatiesaldo worden gerealiseerd en wordt  
 deze ontwikkeling onzeker.". 
 
Degene die kan aantonen dat het door de gemeente aanwijzen van een 
groep burgers om hun financieel projectprobleem op te lossen juridisch 
correct is, wint de prijs. 
In bovengenoemde paragraaf 7.1 gaat het dus over de financiële 
noodzaak, het gaat dus niet over woningbouw! 
Antwoorden als ‘zo is het nu eenmaal’ of ‘raadsleden van de coalitie zullen 
elkaar nooit afvallen’ vallen uiteraard niet onder juridisch aantonen. 
Dat de gemeente Rijswijk op de 2e plaats staat in de Top-10 van 
Nederland’s meest getroffen gemeenten door een optelsom van 
overgehevelde taken, vergrijzing en financiële positie is genoegzaam 
bekend. 
De penibele financiële positie van Rijswijk wordt nog nader toegelicht in 
een recent door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
gepubliceerde rapport. 
De hoofdoorzaak: grondaankopen! 
Om je na jaren van speculatieve grondaankopen te beroepen op het 
begrip Algemeen Belang is volgens mij zeer bedenkelijk en moreel 
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verwerpelijk. 
Indien het financiële aspect als Algemeen Belang zou worden aangemerkt, 
dan zou de gemeente daarvoor alle inwoners van Rijswijk moeten aanwij-
zen door b.v. het verhogen van een belasting of een andere algemene 
maatregel. 
‘Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten’ - dus wie een risico neemt 
met speculatieve grondaankopen, moet zelf de gevolgen dragen en niet 
De Schoffel daarvoor laten opdraaien. 
 
U kunt de oplossing voor 1 mei 2014 in de brievenbus doen van Wim 
Stoelinga, kavel 48/64. 
Uiteraard wordt de oplossing gepubliceerd in de volgende Kavelbode.  
Ik kijk ernaar uit! 
(Om u de waarheid te zeggen, heb ik het juiste antwoord tot op heden niet 
kunnen vinden, dus ik laat mij graag verrassen!) 

 
HOMMELS LEGGEN HET LOODJE! 

Behalve met de bijen gaat het ook slecht met de 
hommels. Er is sprake van een achteruitgang in 
aantal en soorten. Om er achter te komen hoe het 
is gesteld met de hommelstand roept de 
Bijenstichting iedereen op om in de maand juni en 

juli hommels te tellen. Kies een zonnige dag uit en ga een kwartier kijken 
welke en hoeveel hommels je ziet in je tuin of park in de omgeving. Ga 
naar www.vroegevogelsvara.nl voor meer informatie. 
 
 

VOLKSTUINEN RAZEND POPULAIR. 
Volkstuinen worden steeds populairder. Er is een run op de tuintjes en de 
wachtlijsten rijzen de pan uit. Bij Amateur Tuinders Vereniging Levenslust 
in Delft staan 175 mensen op de wachtlijst, terwijl er jaarlijks maar zo’n 30 
tuinen vrij komen. In Gouda wachten er 40 mensen op een tuin, en in Den 
Haag zelfs 300.  
 

Jonge gezinnen 
Voorzitter Ronald Tetteroo van het Delftse volkstuincomplex wijst de 

http://www.vroegevogelsvara.nl/
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nieuwkomers aan: ‘Hier lopen we langs een tuin waar net jonge mensen 
zijn gekomen’.  Hij vertelt dat de volkstuinen vooral in trek zijn bij jonge 
mensen en gezinnen. ‘Het is verbazingwekkend dat ze jaren op de wacht-
lijst willen staan om toch dat stukje grond te krijgen’.  

Heerlijk tussen het groen 
Sinds vier maanden zijn Rob uit de Bosch en Esther Tolboom de nieuwe 
eigenaren van één van de grootste volkstuinen op het Delftse complex. 
‘Het is heerlijk om tussen het groen te zijn. We zitten al genoeg voor de 
televisie en achter computers’, vertelt Esther. Haar man voegt daaraan 
toe: ‘Het is heerlijk om vanuit je werk hier te komen, je hoofd leeg te 
maken en een half uur alleen maar onkruid uit de tuin te trekken.’  

Uitbreiding 
Volkstuinvereniging Levenslust probeert via de gemeente meer grond te 
krijgen voor de volkstuinen. ‘Een van onze parken krijgt waarschijnlijk een 
kleine uitbreiding,’ aldus Tetteroo. ‘Zo kunnen we de wachtlijst weer wat 
opschonen.’ In Delft wacht je al gauw zo’n zes jaar op een volkstuin en in 
Gouda sta je gemiddeld tien jaar op de lijst. 

(Bron: Omroep West) 

 
 

 
Het zwanenpaar van vorig jaar heeft nu een plekje bij de watermolen 

gevonden 


