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REDACTIONEEL  
 
We hebben groen licht om de plannen voor een nieuwe Schoffel verder 

uit te werken… eindelijk! Het op termijn afscheid nemen van 32 tuinen zal 

een aderlating zijn. Gelukkig heeft een deel van de leden/eigenaren al een 

andere tuin gevonden bij De Schoffel of elders. Er zijn echter ook leden die 

met bloedend hart afscheid nemen van hun tuin en niet meer investeren 

in een nieuw avontuur. Hun verhaal moet gehoord worden, want een 

gedwongen afscheid van hetgeen je zó lief is doet pijn. Neem even de tijd 

om hen aan te spreken, zeker als je zelf je tuin behoudt… 

 

Ook al is de eerste kogel door de kerk, we zijn er nog niet. De komende 

jaren zullen details uitgewerkt moeten worden en moet duidelijk worden 

waar mogelijk nog knel- of pijnpunten te verwachten zijn. In dat opzicht is 

het belangrijk voor bestuur en werkgroep de vele vragen zoveel mogelijk 

te beantwoorden die leden hebben gesteld. Vooral Wim Stoelinga heeft 

zich tot in detail verdiept in mogelijke onduidelijkheden of discrepanties. 

Dat is hem niet altijd in dank afgenomen. Het is gemakkelijker de bood-

schapper van slecht nieuws af te serveren dan je in dat nieuws te verdie-

pen. Maar we mogen best kritisch optimistisch blijven, hoor. 

  

Het heeft lang geduurd voordat deze Kavelbode het levenslicht zag. De 

reden is meervoudig: de onduidelijkheid over de voortgang was energie-

vretend. In de afgelopen jaren hebben redactieleden van de Kavelbode 

veel geschreven over de kansen, de bedreigingen, de angst en de moge-

lijkheden van een ingepaste vereniging. Zo vroegen we alle politieke 

partijen om hun standpunten toe te lichten en zorgden we mede op die 

manier voor aandacht. Vanaf nu kunnen we meer concrete voorstellen 

bespreken, tips geven gericht op de toekomst, maar mogelijk opnieuw de 

politiek betrekken bij de inpassing van De Schoffel in de wijk.  

Dat volkstuinen populair zijn valt alleen al af te leiden uit de lange 
wachtlijsten die veel verenigingen hanteren. Het aantal hectares recreatie 
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moestuinen is de laatste jaren – zeker in de Randstad – flink afgenomen, 
maar de vraag om een plekje blijft onverminderd groot. Het is daarom 
bijzonder dat de gemeenteraad in Rijswijk wél oog heeft voor blijvend 
groen in haar gemeente. Ook al levert huizenbouw veel meer op, een 
gemeente heeft ook behoefte aan groene plekken. Recreatie wordt daar-
bij gekoppeld aan milieu, reductie van CO2 en fijnstof en maatregelen om 
dieren- en insecten te beschermen.  

In dit nummer weer vertrouwde columns, gedichten en recepten. Door 

het ontvallen van Marcel Kawka – die de website nieuw leven in had 

geblazen – loopt het gehele communicatieplan wat vertraging op. Maar 

tijdens de jaarvergadering hopen we een voorstel te kunnen bespreken 

met de leden. Voor Marcel maakten we een ‘in Memoriam’ in deze 

Kavelbode. Ook blikken we terug op de Groenmarkt die dit jaar voor de 

tweede keer werd georganiseerd. We wensen u veel leesplezier en mocht 

u vragen, opmerkingen of inbreng voor ons hebben, dan houden we ons 

ten zeerste aanbevolen. Nieuwe redactieleden zijn meer dan welkom om 

ons groepje te versterken. 

 

 

 
Altijd al iets voor een ander willen doen? Dan is vrijwilliger 
bij de tuindienst van Voor Mekaar misschien iets voor jou.  
Je helpt ouderen of mensen met een (tijdelijke) handicap om  
hun vóór- of achtertuintje weer in orde te maken. Je bent per 
klus 1,5 tot 2 uur kwijt. De mensen hebben zelf alle 
tuingereedschap en je hoeft echt geen extreme plantenkennis  
te hebben. Interesse? Bel 070-7579200 (afdeling Voor Mekaar) of 
mail naar sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl  
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SCHOFFELPERIKELEN 
Door Hans den Ouden (kavel 33) 
 
In augustus 2017 schreef ik dat de onderhandelingen 
tussen De Schoffel en de gemeente Rijswijk in gang waren gezet. 
Op 7 maart 2017 nam de Rijswijkse gemeenteraad een voorstel aan om 
met onze vereniging te gaan onderhandelen over de inpassing van een 
gedeelte van De Schoffel in het bestemmingsplan Sion-’t Haantje. Als lid 
van de adviescommissie was ik nauw betrokken bij de onderhandelingen 
tussen het Schoffelbestuur en de gemeente. Deze waren allerminst 
gemakkelijk, weet ik uit eigen ervaring.  
Begin 2018 kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Er 
kwamen concepten van een koop- en vaststellingsovereenkomst, een af-
sprakenkader en een aantal tekeningen op tafel en die werden door het 
bestuur en de commissie tegen het licht gehouden. Begin mei werden de 
onderhandelingsresultaten door Burgemeester en Wethouders goed-
gekeurd en vervolgens werden de stukken naar alle leden gezonden. Op 
16 mei 2018 vond er een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. 
Na een aantal verhitte discussies die avond vond de stemming plaats. Er 
was een stemcommissie en er kon met stembiljetten gestemd worden. Er 
waren 113 stemgerechtigden, 106 leden stemden voor de overeenkom-
sten met de gemeente en 6 leden stemden tegen; één lid leverde het 
stembiljet niet in. Hierna werden de overeenkomsten in de forum-
vergadering op 5 juni 2018 in het gemeentehuis besproken. Helaas werd 
het niet als 'hamerstuk' aangemerkt. Op 12 juni 2018 vond de gemeen-
teraadsvergadering, waarin de overeenkomsten tussen de gemeente en 
De Schoffel werd bespro-
ken, plaats. De raad 
stemde unaniem voor de 
overeenkomsten en dat 
moest natuurlijk met de 
toenmalige wethouder 
Ronald van der Mey 
gevierd worden, want 
mede dankzij hem ligt dit 
resultaat er. 
 



5 

Op 9 juli 2018 ondertekenden Wethou-
der Marloes Borsboom en onze voor-
zitter Gerard Daamen de overeenkom-
sten tussen De Schoffel en de gemeente 
Rijswijk.  

(zie ook: https://www.rijswijk.nl/bestuur/nieuws/de-schoffel-wordt-
ingepast-in-rijswijkbuiten) 
Zo kwam er na 10 jaar onzekerheid, met vele procedures en onderhan-
delingen eindelijk duidelijkheid voor De Schoffel! 
 
Maar het (dieren-) leven op De Schoffel ging gewoon door. We hebben 
last van slakken, konijnen en nu (augustus 2018) van de extreme droogte. 

Onze huiseend heeft weer twee-
maal haar gelegde eieren 
uitgebroed. Helaas zorgt ze niet 
zo goed voor haar kroost want 
allebei de legsels werden weer 
heel snel opgegeten door andere 
dieren.  

 
Ook hebben er een aantal 
interne verhuizingen op De 
Schoffel plaatsgevonden. 
Een aantal leden dat helaas 
moest vertrekken, heeft in het 
gedeelte 'dat blijft', inmiddels 
een andere kavel gekocht.  
Met behulp van andere leden 
werd op kavel 66 een beton-
vloer gestort voor een huisje 
dat er inmiddels al staat en 
bijna afgewerkt is. 

 
Ik wens u nog een mooie nazomer op De Schoffel toe! 
 
 

https://www.rijswijk.nl/bestuur/nieuws/de-schoffel-wordt-ingepast-in-rijswijkbuiten
https://www.rijswijk.nl/bestuur/nieuws/de-schoffel-wordt-ingepast-in-rijswijkbuiten
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COMMUNICATIEPLAN 
Door Theo Bril en Marco van der Borg  
 

Communicatie is een vrij abstract begrip, omdat het nogal veelomvattend 
is. Voor ons valt onder communicatie vooral het geïnformeerd zijn van 
leden, niet leden en geïnteresseerden. Dit betekent dat je als vereniging 
intern goed en gemakkelijk op de hoogte bent (of kunt zijn) van besluiten 
die genomen zijn, voorstellen die gedaan worden, bijeenkomsten die 
gepland zijn en hoe je mee kunt praten. 
Als buitenstaander ben je mogelijk geïnteresseerd in de organisatie, de 
toekomstplannen, de mogelijkheden al dan niet een tuin te verwerven en 
wie je dan daarvoor nodig hebt. 
 
Wij hebben als Schoffelaars een bijna 10-jarig durende strijd om het 
voortbestaan gevoerd. In die tijd zijn actiegroepen actief geweest, hebben 
leden individueel en in gezamenlijkheid actie ondernomen en heeft het 
bestuur (inclusief de werkgroepen) heel veel voorstellen gedaan, beslui-
ten voorbereid en soms ook bekrachtigd. 
 
De website 
De website van De Schoffel is door de jaren heen bijgehouden door 
verschillende mensen. Lieneke Wardenaar heeft het heel lang gedaan, 
daarna werd het overgenomen door Rene Westerhuis en begin 2018 was 
het Marcel Kawka die er nieuw leven in wist te blazen. Samen met Marcel 
hebben we een plannetje besproken om de website een prominentere rol 
te geven. In deze tijd van snelle communicatie gaat veel via het net. 
Iemand die iets zoekt over regels, nog eens een Kavelbode na wil lezen, 
benieuwd is naar de laatste ontwikkeling over het inpassen van het park 
of wil weten welke tuin te koop staat, zoekt op het internet en behoort 
daar alles te kunnen vinden. 
De idee is de website een levendig onderdeel van onze vereniging te laten 
zijn. Voor leden moet het een plek zijn waar je alles kunt vinden dat met 
de vereniging te maken heeft. Van voorgenomen besluiten, tot verslagen 
van alle vergaderingen tot voornemens die met beheer en toekomst te 
maken hebben. Liefst wil je ook hier gegevens van andere leden vinden. 
Dat dit een besloten gedeelte op de website wordt, spreekt voor zich.  
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Geïnteresseerden van buiten willen ook dingen kunnen vinden. Hoe word 
ik lid? Wat zijn de kosten? Wat zijn de regels? Hoe zijn de toekomst-
plannen? Etc. etc. 
 
Facebook en Twitter 
Veel van onze leden, maar ook mensen van buiten hebben een Facebook- 
en/of Twitteraccount. Korte mededelingen, leuke foto’s, een link naar een  
artikel en aankondigingen van openbare bijeenkomsten kunnen prima via 
deze media verspreid worden. We kunnen hier veel meer dan tot nu toe 
gebruik van maken. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur vergadert ongeveer eens per 6 weken; dit zijn openbare 
bijeenkomsten. Belangrijk is dat je als lid weet welke onderwerpen op de 
agenda staan, voor het geval je mee wilt praten of zelf een onderwerp 
besproken wilt hebben. Verslagen van deze besprekingen horen voor 
leden inzichtbaar te zijn in het kader van openbaarheid van bestuur. 
Werkgroepen leggen via het bestuur verantwoording af aan de leden. Ook 
deze bijeenkomsten vallen onder openbaarheid van bestuur en zijn dus bij 
te wonen. 
  
De Kavelbode 
De Kavelbode is een informatieblad voor leden. Het is geen spreekorgaan 
van het bestuur en valt onder de verantwoordelijkheid van de eind-
redactie. Wel legt de redactie via de jaarvergadering verantwoording af 
aan bestuur en leden. 
 
Dit is een eerste aanzet om te komen tot een alles omvattend communi-

catieplan voor De Schoffel. Hebt u ideeën? Wilt u meedenken of mee 

praten? Neemt u gerust contact op met Marco van der Borg 

(mvdborg@ziggo.nl) of Theo Bril (theo@lidolovink.nl). 

  
 
Ans en Aad Goorbergh 60 jaar getrouwd! Meer lezen?  
https://rijswijksdagblad.nl/de-vonk-sloeg-over-op-een-camping-in-epe-
en-nu-60-jaar-getrouwd/  
 

mailto:mvdborg@ziggo.nl
mailto:theo@lidolovink.nl
https://rijswijksdagblad.nl/de-vonk-sloeg-over-op-een-camping-in-epe-en-nu-60-jaar-getrouwd/
https://rijswijksdagblad.nl/de-vonk-sloeg-over-op-een-camping-in-epe-en-nu-60-jaar-getrouwd/
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GENIETMOMENTJE VAN HETTY COENE 

 
 
 
 
 
 
 

Bij deze een lekkere en simpele courgettesoep. 
Er zijn nu volop courgettes te koop, maar het lekkerste zijn 
natuurlijk die uit de eigen moestuin! 

 
Nodig:  
2 courgettes 

              2 teentjes knoflook 
              2 witte uien 
              2 groentebouillonblokjes 
              1 liter water 
              

Snijd de ui en knoflook heel klein en bak ze 3 minuten aan. 
Snij de courgette in stukjes (dat hoeft niet netjes). 

              Voeg de verkruimelde bouillonblokjes en de courgettes toe  
en bak dit 5 minuten mee.  
Kook 1 liter water met de waterkoker en voeg dit toe aan de 
courgettes/uien totdat deze onder staan. Laat dit 20 minuten  
zachtjes koken. 
Pureer met een blender of staafmixer en voeg eventueel  
peper en zout naar smaak toe.  
Ook lekker met een dot crème fraiche. 

             Eet smakelijk! 
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Tuinliefde…· door Beppy (kavel 37 en 53) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ik verzorg mijn tuin vol liefde 
maar schijn bedriegt. 

Ik haat de doorns aan de rozen 
en de Hosta’s worden radicaal gekliefd. 

 
Het gras vertrap ik regelmatig, 

de boterbloempjes niet gespaard. 
Verticuteer met scherpe messen 

en zo wordt groen ontaard. 
 

Snoei alles graag een kopje kleiner, 
schoffel onkruid met geweld uit de grond. 

Amputeer hier en daar wat takken 
want dat houdt de boel gezond. 

 
Als zomerregen schaars is 

en de zon hitte baart, 
dan laat ik ze net niet verdorsten 

dát zit niet in mijn aard. 
 

Als niets meer wil bloeien, 
dan hark ik grof en zonder fatsoen. 

Daar laat ik het lekker rotten 
tot een smeuïg compostrantsoen.  
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HALLO, HIER KAVEL 63. MOGEN WE ONS EVEN VOORSTELLEN... 
(Bevraagd en uitgewerkt door Wim Mecksenaar, kavel 26/27) 

 

 
 
Wij zijn João van der Vaart en Yvette Bouman (met dochter Maribel).  
 
Hoe raakten jullie bekend met de Schoffel?  
We waren al een tijd op zoek naar een tuintje. We hadden zelf een terras 
thuis waarop we onder andere wortels, aardappels, ui, kool, diverse krui-
den en aardbeien probeerden te 'verbouwen'. Inclusief een mini- 
composthoop. 
Het werd tijd voor iets meer ruimte en dit kwam zo ter sprake met een 
goede vriendin van ons. Voorheen hadden wij zelf een beetje een 
'camping' idee van een tuincomplex.  
Vol kratje bier links en een leeg kratje bier rechts, een kantine met 
broodjes kroket en bingo-avonden. Onze vriendin glimlachte vriendelijk en 
heeft ons uitgenodigd om op de tuinen van haar ouders te kijken.  
En zo geschiedde. We waren verkocht en de rest is bekend. 
 
Hoe lang zitten jullie al op de tuin?  
Ongeveer 3 jaar. 
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Verrijkt het jullie leven?  
Nog niet zoveel als we zouden willen... Gezinsuitbreiding, verhuizing naar 
een klushuis - dat zorgt ervoor dat we minder vaak op de tuin zijn dan we 
zouden willen. 
 
Wat trekt jullie in de natuur? 
Heel cliché, maar de rust, schoonheid en de veranderingen cq verrassin-
gen van de natuur. 
 
Wat staat er zoal op de tuin?  
Momenteel vooral kerstbomen waarvan we het zonde vonden om die 
weg te gooien. Wat kruiden, bloemen en natuurlijk een barbecue! 
 
Betrekken jullie ook je dochter bij de tuin?  
Sterker nog - de tuin houden we vooral voor haar. Het is belangrijk dat de 
volgende generatie weet hoe de natuur in elkaar steekt en dat ze weet 
waar een kiwi bijvoorbeeld vandaan komt.  
 
Hoe denken jullie over de combinatie drukke Randstad/fijnstof aan de 
ene kant en het 
‘rijke’ buitenleven 
aan de andere kant? 
Het heeft allebei 
positieve en negatie-
ve punten.  
Het is fijn en makke-
lijk om alles bij de 
hand te hebben.  
Werk, onderwijs, etc. 
en het is prettig om 
het buitenleven te 
kunnen opzoeken! 
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                                                                             Marcel  Kawka 
 
 
 
 
 
 
Dit In Memoriam is een eerbetoon aan Marcel Kawka. Hij overleed op 4 
augustus na een kort en heftig ziekbed op zijn geliefde tuin. Marcel was 
zeer betrokken bij De Schoffel. Bij het organiseren van de eerste Schoffel-
Groenmarkt stelde hij zijn tuin open voor bezoekers. Hij vond het 
belangrijk dat mensen kennis konden maken met de tuinen, de regels, de 
mogelijkheden en vooral het plezier dat tuinieren kan geven. Voor hem 
was zijn plekje op De Schoffel een rustpunt in zijn toch wel drukke werk-
zaamheden.  
 
Marcel dacht in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dat gold voor zijn 
werk, maar ook voor De Schoffel. Beperkingen die niet logisch waren of 
angsten die ongegrond waren, begreep hij niet. Zo was het voor hem niet 
te vatten dat sommige mensen ‘vreemden’ op de paden als bedreigend 
zagen. Hij was trots op zijn tuin en wilde dat delen met iedereen. Als 
Limburger kende hij vooral gastvrijheid en dat is wat hij uitstraalde. 
 
Marcel had een soort eigen website gemaakt voor hem en en zijn vrouw 
Diana, waarin hij zijn tuinplezier met anderen deelde. Toen we het daar 
over kregen en ik voorstelde om de website van De Schoffel nieuw leven 
in te blazen was hij daar direct voor te vinden. Vooral omdat het volgens 
hem beter kon. We wilden het belang van open en goede communicatie 
koppelen, zodat niet alleen leden van de vereniging goed op de hoogte 
waren, maar dat we vooral ook vindbaar en toegankelijk zouden zijn voor 
iedereen die meer van ons prachtige recreatiepark wilde weten.  
 
We besloten samen een communicatieplan te maken dat we aan de leden 
voor konden leggen. Hij zorgde dat de website zo ingedeeld was dat er 
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niet alleen gegevens over De Schoffel te vinden waren, maar waar 
mensen ook de Kavelbodes konden inzien of bijvoorbeeld konden weten 
welke tuinen te koop stonden. De idee was ook meer duidelijkheid over 
de vergaderstructuur van De Schoffel toe te voegen, zodat de (openbare) 
vergaderingen van het bestuur weer vindbaar waren. Een voorstel om ver-
schillende vormen van toegang te maken voor leden en niet-leden moest 
uitgewerkt worden en nog zo veel meer meer… 
Maar zijn ziekte haalde een streep door de planning. 
Gelukkig wil Marco van der Borg zijn werk voortzetten en zullen we voor 
de eerstvolgende ledenvergadering alsnog een voorstel kunnen doen. 
Maar ik mis nu al de gretigheid van Marcel om door te gaan. Zijn behoefte 
om niet stil te zitten. 
 
Als buren op dit complex kom je regelmatig elkaar tegen. Een vriendelijk 
woordje, even een praatje, heel af en toe een bakkie samen doen. Dat 
maakt De Schoffel een dorp. Een dorp met dorpse gezelligheid, problemen 
en soms ook irritaties. We zitten tenslotte ook heel dicht op elkaar. Om 
elkaar ook wat ruimte en vrijheid te geven, is tolerantie en begrip van 
belang. Daarvoor heb je geen knellende regels nodig, maar elkaar durven 
aanspreken op gedrag. Marcel zag vóór zich dat we regels die niet logisch 
waren, overboord zouden gooien en eens goed naar het huishoudelijk 
reglement zouden kijken en die dan ook aan het huidig gebruik van ons 
park aan te passen. 
  
Marcel, er was nog zoveel wat je wilde doen, maar de tijd haalde je in. We 
gaan je missen en zullen je niet meer tegenkomen op het pad als je met je 
hondje Tibby een wandelingetje maakt, op een leuk plekje nog even de 
laatste whatsappjes of mailtjes checkt of zomaar geniet van het uitzicht 
over de velden richting Delft.  
 
Wat was je gelukkig op je tuin. 
Waar je ook bent, we hopen dat je met een glimlach neerkijkt op je tuin, 
op Diana, op de kinderen en op je medebewoners van De Schoffel.  
Dank je Marcel dat we jou - veel te kort en slechts voor een klein deel - 
hebben mogen kennen. 
 
Theo Bril  
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EEN GROENMARKT OP DE SCHOFFEL  
Door Theo Bril (kavel 117) 
 

Zaterdag 12 mei was het al vroeg een gezellige boel op de Groenmarkt 
die gehouden werd op het parkeerterrein van De Schoffel. Er waren 
geen officiële openingswoorden, maar de ontmoetingen tussen tuinders, 
bezoekers, marktkraambezitters en mensen die in Rijswijk politiek 
betrokken zijn, waren daarom niet minder geanimeerd en zinvol. De 
organisatoren kregen ook dit jaar weer ondersteuning van (ex-) 
bewoners van het asielzoekerscentrum.  

Opnieuw blijkt de combinatie van groene activiteiten, planten, spel en 
vogelhuisjes of  plantenbakken timmeren succesvol. 

Meer dan een echte verkoopmarkt is de Groenmarkt een ontmoeting 
tussen inwoners van Rijswijk, bewoners van het asielzoekerscentrum, 
volkstuinders van De Schoffel en de vele kraamhouders. Ook dit jaar had 
de imker alle tijd op uit te leggen wat er nodig is om bijen te houden en 
van voldoende voedsel en leefomstandigheden te voorzien. De Groene 
Karavaan stond er met haar bakfiets en verzorgde informatie over groen, 
waterbeleid, ontstening en andere belangrijke maatregelen die genomen 
kunnen worden om Rijswijk groener en diervriendelijker te maken. De 
vogelbescherming gaf informatie en benadrukte hoe zorgelijk het met 
sommige vogels is gesteld door pesticiden en veranderende broed- en 
leefgebieden. 

De sfeer op de markt was gemoedelijk, tijd voor een echt gesprek, soms 
ook uitleg op een tuin of aan de hand van plantvoorbeelden. Kinderen 
werden ook deze keer weer uitgenodigd om een eigen plantenbakje in 
elkaar te zetten en te vullen met plantjes voor zichzelf of als moeder-
dagcadeau. Dit keer waren de zaadbommen in het kader van guerilla-
gardening al van tevoren gemaakt. Veel bommen vonden via kinder- of 
volwassen handen een plekje ergens op een kale plek in de stad.  

Het mooie van dit soort Groenmarkten is toch vooral de tijd die genomen 
wordt om met elkaar informatie over natuur, planten en het dierenleven 
in Rijswijk uit te wisselen. De organisatoren zijn onverminderd enthou-
siast. Toch zal een volgende Groenmarkt georganiseerd worden op een 
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andere plek in de stad. Op deze manier hopen we veel mensen mee te 
laten denken over een groener en gezonder leefmilieu in Rijswijk.  

Organisatoren markt: Beppy 
Roeters, Jolande Sluyter , Mary 
Steenwinkel, Ankie Bonnet, 
Margriet van der Werf, Rabeea, 
Wadee en Jomakhan (AZC), Kristel 
Buis en Theo Bril 

Dank aan Lisette Elgershuizen 
(Welzijn), Winfried Smith, Marieke Vos, Wendy Bakker en Jannie Marck 
(Groene Karavaan), Pieter Burger en zijn vrouw (imkers), Nel Welschen en 
Ilona Nienhuis (Vogelbescherming) en Jan Saris (plantenbakken 
timmeren). 
 
 
 
 
 

BUXUS WORDT AANGEVALLEN 
Door Theo Bril (kavel 117)  
 
Hoe is uw buxusheg na de aanval van de buxusmot in het voorjaar? Heel 
veel buxussen zijn flink aangetast. Soms zelfs zo erg dat de eigenaar de 
gehele struik of heg er maar uitgegooid heeft.  
Het aantal rupsen is gigantisch en het lijkt of er geen natuurlijke vijanden 
voor hen zijn, maar niets is minder waar. De huismus, de koolmees en 
kauwtjes lusten de rupsen rauw. Zorg dus dat uw tuin optimaal is ingericht 
voor deze vogels. Maar of het hen lukt daarmee uw buxusstruik of -heg te 
redden is de vraag. 
 
Wat helpt? 
Zoals bij de meeste eitjes van motten is het belangrijk dat deze eitjes niet 
hechten. Bespuiten met groene zeepsop kan de schade al beperken. De 
eitjes hechten zich niet en de bittere smaak van zeep is niet waar rupsen 
op zitten te wachten. 
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U kunt natuurlijk ook grof geschut inzetten: het middel Pyrethrine wordt 
gebruikt om de rups te doden. Het werkt in op het zenuwstelsel van alle 
insecten en doodt hen. Maar… het doodt dus ook de larven en volwassen 
diertjes van lieveheersbeestjes, vlinders en andere insecten die we wél 
heel graag in onze tuin zien. Gebruik het insecticide Pyrerhrine dus niet! 
Het middel Xen Tari biedt mogelijk een betere (en meer natuurlijke) 
bescherming. 
Algenkalk is een middel dat zowel tegen rupsen als de (ook gevreesde) 
schimmel Cylindrocladium buxicola helpt. Het is in droge vorm of als 
oplosmiddel te verkrijgen en beschermt echt. 
Wat ik zelf dit jaar heb gedaan toen ik de eerste larven zag, was mijn hele 
buxus met groene zeepsop inspuiten. Daarmee voorkwam ik niet hele-
maal dat er wat kale plekken kwamen, maar wel is de schade meegevallen 
omdat de eitjes zich niet hechten op het blad. 
 
 
Meer lezen over de Open Tuinmiddag bij Tuinvereniging Buitenlust:  
https://rijswijksdagblad.nl/open-tuinmiddag-bij-tuinvereniging-buitenlust-
fotoreportage/ 
 
 
 

 
 
       (foto: Lido Lovink) 
 

https://rijswijksdagblad.nl/open-tuinmiddag-bij-tuinvereniging-buitenlust-fotoreportage/
https://rijswijksdagblad.nl/open-tuinmiddag-bij-tuinvereniging-buitenlust-fotoreportage/
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DE BERENKLAUW,  
EEN PLANT OM TE BESTRIJDEN!  
Overgenomen artikel, ingezonden door  
Wim Mecksenaar (kavel 26 en 27) 
 

Eerder gepubliceerd op 23/08/201723/02/2018 door edezeeuw op: 

https://www.hpg-hoveniers.nl/tuintips/tuintipsberenklauw-bestrijden/ 

Een volwassen reuzenberenklauw is een schitterende plant. Maar toch is 
bestrijding van de berenklauw hard nodig. De plant werd in de 19e eeuw 
als tuinplant vanuit Azië ingevoerd in West-Europa. Vervolgens wist de 
plant zich explosief te vermeerderen. En niet zonder problemen. De sap-
pen van de reuzenberenklauw kunnen na aanraking sterke huidirritatie 
veroorzaken bij mensen en huisdieren.  

 
Beschrijving reuzenberenklauw  
Een volwassen reuzenberenklauw produceert enorme hoeveelheden 
zaad, die makkelijk ontkiemen. Vooral in bewerkte grond. Het eerste jaar 
groeit de plant meestal slechts een halve meter. Het jaar daarop groeit hij 
in enkele weken uit tot een hoogte van wel 4 meter. In de periode juni-
augustus verschijnen grote bloemschermen met witte bloemen. Na de 
bloei sterft de berenklauw geheel af, om het volgende jaar weer terug te 
komen.  
Een aantal jaar geleden was de reuzenberenklauw vooral in het 
buitengebied te vinden, zoals in wegbermen en langs waterkanten. Maar 
de plant heeft zich inmiddels van hieruit ook weten te verspreiden in het 
stedelijk gebied. De plant groeit bij voorkeur op voedselrijke gronden.  
 
Reuzenberenklauw komt terug na maaien  
De stengel en de bladeren van de plant zijn bedekt met kleine brandharen 
die bij aanraking nog niet direct pijn veroorzaken. Maar het vocht uit deze 
brandharen bevat de stof furanocumarine, die de huid zeer gevoelig 
maakt voor zonlicht. Bij de gewone berenklauw levert dit over het 
algemeen weinig problemen op. Maar bij de reuzenberenklauw kan een 
lichte aanraking met de brandharen al voldoende zijn voor veel overlast - 

https://www.hpg-hoveniers.nl/tuintips/tuintipsberenklauw-bestrijden/
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vooral als de zon op de huid schijnt. Dan verschijnen na 24 uur jeukende 
vlekken. En deze veranderen al snel in grote, pijnlijke brandblaren. De 
genezing hiervan duurt 1 tot 2 weken. Wanneer furocamarine in de ogen 
terecht komt, kan dit in sommige gevallen zelfs blindheid veroorzaken.  
De reuzenberenklauw vormt ook een ecologisch probleem. Want deze 
plant neemt met zijn enorme bladeren al het licht voor andere planten 
weg. Hierdoor verdwijnt ter plaatste de inheemse beplanting.  
 
Waarom is berenklauw bestrijden noodzakelijk?  
Omdat de plant steeds meer in tuinen, parken en straten opdoemt, wordt 
het aantal incidenten met deze plant ook steeds hoger. Wandelaars en 
honden komen makkelijk in aanraking met de brandharen op de plant. En 
kinderen gaan nietsvermoedend spelen onder de mooie grote bladeren. 
Met alle gevolgen vandien. Daarnaast bedreigt de plant op steeds meer 
plaatsen de inheemse diversiteit. Daarom is het noodzakelijk om de 
reuzenberenklauw zoveel mogelijk te bestrijden.  

 
Hoe komt u van de berenklauw af?  
Met het bestrijden van de berenklauw moet 
vroeg in het jaar begonnen worden, zodat de 
plant geen zaad kan zetten. Omdat de plant een 
enorme groeikracht heeft, kost het diverse jaren 
om de plant geheel kwijt te raken.  
Indien het terrein zich hiervoor leent, kan de 
bovengrond 25 cm ondergeploegd worden. Deze 
diepte vermindert sterk de kiemkracht van het 
zaad.  

(foto: Snel en Polanen Waterrijk) 
 
Goed bijmaaien is noodzakelijk  
De meest efficiënte en milieuvriendelijke methode is het maaien, afsteken 
en uitsteken van de planten. Bij de jonge planten kunnen de wortels met 
een scherpe schoffel doorgestoken worden. Zaailingen kunnen ook geheel 
uitgestoken worden. Dit kan gecombineerd worden met het afmaaien of 
klepelen van het terrein. Dat moet een paar keer per jaar herhaald 
worden, omdat afgemaaide planten zich snel weer herstellen. Ook kunnen 
er het hele seizoen nieuwe zaailingen opkomen. Let op dat er goed wordt 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiivLjaiojdAhVRa1AKHV08CHAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.snelenpolanenwaterrijk.nl/?p=777&psig=AOvVaw2bnPchuXMxU8x5-R8y_b0s&ust=1535282245410846
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bijgemaaid! Overblijvende planten langs hekken, bomen of lantaarnpalen 
kunnen snel tot bloei komen - en zo hun zaad weer verspreiden. Deze 
methode moet een aantal jaren achter elkaar herhaald worden, zodat de 
berenklauw uitgeput raakt en uiteindelijk niet meer terugkomt. 
Beschermende kleding is uiteraard noodzakelijk!  
 
Bloeiende berenklauw: mooi maar gevaarlijk  
Iedereen die actief reuzenberenklauw gaat verwijderen, zal zijn huid 
zoveel mogelijk moeten afschermen, bij voorkeur met waterdichte 
kleding. Bij mechanische bestrijding is het dragen van een veiligheidsbril 
zeer aan te raden.  
Mocht er toch sap op de huid terecht komen, was deze dan zo snel 
mogelijk af met water en zeep. Als dit niet aanwezig is, dek de huid dan 
goed af. Dit is ook raadzaam na het afspoelen van de huid.  
Komt er sap in de ogen, dan moet dat er meteen uitgespoeld worden met 
veel water. Ga meteen daarna naar een huisarts.  
 
 

BERICHT VAN AVAAZ  

(https://secure.avaaz.org/page/nl/about)  
 
We hebben een volledig verbod op bijendodende pesticiden in alle 28 EU-
landen voor elkaar gekregen! We hebben ons hier 7 jaar ontzettend hard 
voor ingezet! Onze campagne is de afgelopen dagen in honderden 
krantenartikelen beschreven en media noemden Avaaz 'de drijvende 
kracht achter deze uitkomst.  
 
Deze uitkomst is ontzettend belangrijk. 
Niet alleen zijn de bijen van de rand 
van de afgrond gered - ook worden ‘s 
werelds meest gebruikte pesticiden 
verboden en wordt de industrie 
gedwongen te werken aan een nieuw 
model voor niet giftige landbouw!  
 

https://secure.avaaz.org/page/nl/about/
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Uitnodiging 
 

SCHOFFELFEEST  
ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018  

AANVANG 15.00 UUR 
 

Het feit dat “de Schoffel” mag blijven bestaan, is reden voor het geven van 
een feest. Daarom wil het bestuur samen met de leden dit heugelijke feit 
vieren op zaterdag 1 september. Het feest vindt plaats op het speelveld 
om en nabij de Jeu de Boules baan. Natuurlijk kan er dan ook weer een 
balletje worden gegooid en zullen er andere activiteiten plaatsvinden. 
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Ook zal er een grote tent op 

het speelveld worden neergezet met daarin tafels en stoelen. 
Alle leden van De Schoffel met hun aanhang  

zijn hier van harte voor uitgenodigd! 
 

Het (voorlopige) organisatiecomité: Piet Coene en Gerard Daamen. 


