
KKaavveellFFLLIITTSS 
JJuunnii  22002200    TTuuiinnvveerreenniiggiinngg  DDee  SScchhooffffeell  

  
DDee  SScchhooffffeell  zziitt  iinn  eeeenn  ffaassee  vvaann  bbeettrreekkkkeelliijjkkee  rruusstt..  NNaa  ddee  hheecckkttiieekk  oovveerr  hheett  

vvoooorrttbbeessttaaaann  iiss  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  SScchhooffffeellaaaarrss  vvoooorraall  bbeezziigg  zziijjnn  mmeett  ddee  

ttooeekkoommsstt..  EErr  wwoorrddtt  fflliinnkk  ggeebboouuwwdd,,  vveerrbboouuwwdd  eenn  ((ggeelluukkkkiigg  ooookk))  ggeettuuiinniieerrdd..  

WWiijj  vvrrooeeggeenn  aaaann  eeeenn  nniieeuuww  lliidd  vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg  wwaatt  zzoo  aaaannttrreekkkkeelliijjkk  iiss  

aaaann  hhaaaarr  ttuuiinn  bbiijj  DDee  SScchhooffffeell..  IIss  ddaatt  ooookk  zzoo  vvoooorr  iieemmaanndd  ddiiee  aall  jjaarreenn  hhaaaarr  

ttuuiinnttjjee  hheeeefftt??  EEnn  wwaatt  bbeetteekkeenntt  hheett  aallss  jjee  eeeenn  ttuuiinnttjjee  hhuuuurrtt  mmeett  eeiinnddddaattuumm  

ddeecceemmbbeerr  22002211??  

  

MMaaaarr  eeeerrsstt  eevveenn  ddee  llaaaattssttee  nniieeuuwwttjjeess  oovveerr  ddee  aaaannppaassssiinnggeenn  iinn  hheett    
Grondexploitatieplan Sion - ’t Haantje. In de achtste herziening, 2020 
lezen we dat de gemeente Rijswijk het gebied transformeert tot een 
moderne woonwijk, waar ook ruimte is voor groen, voorzieningen 
(scholen, sportruimte en een gezondheidscentrum), maar ook voor 
nieuwe bedrijven. 
 
Voor De Schoffel denkt de gemeente aan één geheel met het 
Wilhelminapark. Een fietstunnel verbindt de twee groene gebieden 
waarbij het adagium is ‘omarm het park’. Met de inpassing van De 
Schoffel wordt tevens invulling gegeven aan de groencompensatie 
waaraan de gemeente zich verplicht heeft. 
 
Op de volgende bladzij een impressie zoals de woonwijk kan worden 
met De Schoffel als stralend middelpunt. Let wel, dit is (nog) niet het 
definitieve ontwerp voor ’t Haantje. 
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TTuuiinnpplleezziieerr  oopp  ddee  SScchhooffffeell    
 

Vraag Paula van de Giessen wat haar blij maakt en het antwoord is: haar 
tuintje op nummer 39. Na het overlijden van haar man zocht ze een plek 
om mensen te kunnen ontmoeten en vond een plekje bij recreatiepark De 
Schoffel.  
Eerst zocht ze naar een campingplek in de buurt, maar vond daar niets van 
haar gading. Dan maar op zoek naar een volkstuin. In haar woonplaats 
Delft zijn meerdere volkstuincomplexen, maar de wachtlijst was ellenlang. 
Via internet kwam ze bij De Schoffel uit en zag een tuin te koop staan van 
het echtpaar Ligtvoet. Dat was september 2019 en binnen de kortste 
keren was er een deal gesloten. De tuin op haar naam krijgen duurde 
even, maar in november passeerde de acte dan toch bij de notaris. 
 

 
 
‘Is de tuin wat je ervan verwachtte?’ vraag ik.  
Paula knikt heftig en zegt: ‘weet je, ik heb de keus samen met mijn 
dochter gemaakt. Zij was degene die gelijk zei dat ik het moest doen en 
daar heb ik beslist geen spijt van. Als de drukke werkzaamheden het even 
toelaten komt mijn dochter op woensdag vaak met mijn twee 
kleindochters naar de tuin. De meiden helpen mee met het werk en 
brengen de kruiwagen vol onkruid naar de compostbak’. 
‘Zijn je verwachtingen van de tuin uitgekomen?’vraag ik. 
‘Ach verwachtingen? Het is een fijne plek waar ik steeds meer mijn eigen 
tuin van maak. Buurman Fillip helpt me binnenkort met het frasen van de 
grond, want die is na jaren onbewerkt te zijn flink hard. Verwachtingen 
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van anderen heb ik niet zozeer, wél van mezelf. Het is fijn op een plek te 
zijn waar je mensen kunt zien of ontmoeten. Omdat er nog geen 
ledenvergadering is geweest ken ik weinig mensen, maar op ons pad zie ik 
regelmatig mensen’. 
 
Paula zou wel graag zien dat nieuwe leden meer aandacht krijgen als ze 
binnenkomen. Informatie over het huishoudelijk reglement, de regels, 
maar ook de gang naar de notaris kan zorgvuldiger. Ze begrijpt dat het 
bestuur het druk heeft, maar als gezegd wordt dat ze een afspraak krijgt 
en als dat dan niet gebeurt… En niemand die mee kan gaan naar de 
notaris? ‘Ga een beetje zorgvuldiger met je nieuwkomers om graag’ zegt 
ze. Gelukkig vindt ze De Schoffel vooral gezellig en is ze tevreden over 
haar buurtjes op de tuin.  
      

    

WWeeeess  zzuuiinniigg  mmeett  zzuuuurr    
 

De rijksoverheid (RIVM) ontraadt het gebruik van azijn voor 

onkruidbestrijding op tegels, dus mensen gebruik zo weinig mogelijk 

(schoonmaak)azijn! 

Ook op ons tuincomplex zien we vaak 
dat mensen natuur- of schoonmaakazijn 
gebruiken tegen groene aanslag. 
Schoonmaakazijn is op een synthetische 
wijze gemaakt en bevat vaak methanol 
producten, het bevat zo’n drie keer zo 
veel azijnzuur als de natuurlijke versie. Maar ook natuurazijn is niet altijd 
van natuurlijke producten gemaakt! 
Planten en dieren gebruiken de grond als voedingsbodem en zijn gewend  
aan de zuurgraad van onze grond. Ze zien dit als ideale omstandigheid. Zo 
is er door de tijd heen een natuurlijke kringloop ontstaan die perfect op 
elkaar is afgestemd. Weet dat bij het gebruik van (schoonmaak) azijn een 
forse aanslag doet op de flora en fauna en u het natuurlijk evenwicht 
beschadigt. 
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Draag een steentje bij aan de luchtkwaliteit 

De gemeente wil samen met andere overheden, organisaties, 
ondernemers en inwoners maatregelen nemen om de luchtkwaliteit 
in Rijswijk te verbeteren. Uit berekeningen blijkt dat de lucht in 
Rijswijk erg vies is, alleen in Eindhoven is de luchtvervuiling nog 
erger. 

 
De vervuilende stoffen in onze lucht komen uit verschillende bronnen: 
verkeer (uitlaatgassen), schoorstenen en verwarmingsinstallaties, 
schoorstenen, houtstook, verwarming van woningen en kantoren, open 
haarden, barbecues en vuurkorven. Deze laatsten stoten vooral veel 
fijnstof uit. 
Fijnstof komt ook aangewaaid uit buurgemeenten, andere regio’s en 
gebieden buiten Nederland. Luchtverontreiniging heeft immers geen 
grenzen. Een belangrijke oorzaak van vervuiling in Rijswijk is ook het 
verkeer op de vele doorgaande wegen en snelwegen. Neem daarbij het 
lokale verkeer, mobiele werktuigen (hijskranen en andere 
vervoersmiddelen die bij bouwplaatsen worden gebruikt) en tel dit bij 
elkaar op.  
Voila, tweede plaats op de ranglijst van meest vervuilde gemeentes! 
 
Jaarlijks overlijden landelijk 11.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht en 
leven Nederlanders gemiddeld negen maanden korter. 
 
De gemeente hoort graag van inwoners en ondernemers hun mening over 
de maatregelen en welke andere ideeën zij hebben om de luchtvervuiling 
te verminderen. Een uitgebreide toelichting en cijfermatige onderbouwing 
van de metingen en oplossingen staan in het Actieplan Luchtkwaliteit 
2020 – 2024. 
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/publieksversie_actieplan_lucht
kwaliteit_2020.pdf 
 

  

https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/publieksversie_actieplan_luchtkwaliteit_2020.pdf
https://www.rijswijk.nl/sites/default/files/publieksversie_actieplan_luchtkwaliteit_2020.pdf
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Konijnensterfte 
Veel dode konijnen op De Schoffel. Oké, als ze weer eens al mijn nieuwe 
plantjes hebben weggeknaagd of uitgegraven dan mogen ze van mij 
verdwijnen. Maar vanwaar deze sterfgevallen? Heeft iemand een idee? 
Elke keer dat er weer van mijn planten is gegeten of er kuilen zijn 
gegraven naar een mogelijke wortel denk ik aan de uitspraak van een 
buurvrouw op de tuin: 
Ik woon midden in de natuur en de konijnen en andere dieren horen erbij. 
Zolang 80 % van de tuin(opbrengst) voor mij is mogen de dieren de 
andere 20 % hebben. Goede deal toch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help mee deze Kavelflits te vullen… 

Vind je het leuk om af en toe een stukje te schrijven? Heb je iets dat je aan 
je mede tuiniers wilt vertellen? Heb je een artikel gelezen dat ook 
interessant is voor andere Schoffelaars? 
Schroom dan niet en stuur het op naar Theo Bril via theo@lidolovink.nl 
Je mag het ook in de brievenbus op tuin 36 deponeren. 
Alvast hartelijk dank. 

mailto:theo@lidolovink.nl

