
KKaavveellFFLLIITTSS 
AAuugguussttuuss  22002200      TTuuiinnvveerreenniiggiinngg  DDee  SScchhooffffeell  

  
LLeeuukkee  rreeaaccttiieess  oopp  ddee  vvoorriiggee  FFlliittss,,  ddaannkk  jjuulllliiee  wweell..  EErr  iiss  eeeenn  aaaannttaall  vvrraaggeenn  

bbiinnnneennggeekkoommeenn  oovveerr  ddee  sscchheettsseenn  eenn  vvoooorr  zzoovveerr  mmooggeelliijjkk  zzuulllleenn  wwee  ddaaaarr  iinn  

ddeezzee  KKaavveellFFlliittss  aannttwwoooorrdd  oopp  ggeevveenn..  

  

IInn  ddiitt  nnuummmmeerr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  oonnss  vveerreenniiggiinnggssggeebboouuww..  DDee  aacchhtteerr--

ggrroonndd,,  ddee  kkeeuuzzee,,  ddee  vvoooorrttggaanngg  eenn  hheett  ggeebbrruuiikk  nnaaddaatt  aalllleess  iiss  ggeebboouuwwdd..  

  

DDiitt  kkeeeerr  vvrrooeeggeenn  wwee  iieemmaanndd  ddiiee  eeeenn  ttuuiinn  hhuuuurrtt  bbiijj  DDee  SScchhooffffeell  hhooee  ddaatt  

bbeevvaalltt  eenn  wwaatt  hhaaaarr  ttuuiinn  zzoo  lleeuukk  mmaaaakktt??  AAaannddaacchhtt  ooookk  vvoooorr  ddee  ppllaannnneenn  vvaann  

ddee  oovveerrhheeiidd  oomm  mmeeeerr  bbeettoonn  eenn  aassffaalltt  aaaann  ttee  lleeggggeenn  vvoooorr  wweeggeenn  eenn  

vviiaadduucctteenn  iinn  eenn  oomm  RRiijjsswwiijjkk..  WWaatt  bbeetteekkeenntt  ddiitt  vvoooorr  ddee  lluucchhttkkwwaalliitteeiitt  eenn  iinn  

hhooeevveerrrree  rraaaakktt  hheett  ddee  iinnbbeeddddiinngg  vvaann  DDee  SScchhooffffeell??  KKuunnnneenn  ooookk  wwiijj  iieettss  

bbiijjddrraaggeenn  aaaann  hheett  tteeggeennggaaaann  vvaann  ddee  vveerrvvuuiillddee  lluucchhtt??  

  

BBeeppppyy  RRooeetteerrss--MMuullddeerrss  ssttuuuurrddee  eennkkeellee  wwiijjsshheeddeenn  iinn  eenn  eeeenn  ggeeddiicchhtt  ddaatt  zzee  

vvoonndd  iinn  hheett  AAllggeemmeeeenn  DDaaggbbllaadd..  EEeenn  bbeeeettjjee  bbeezziinnnniinngg  kkaann  ggeeeenn  kkwwaaaadd  iinn  

ddeezzee  ((aallwweeeerr))  ddrruukkkkee  ttiijjdd..  
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VVaann  bbaallkkoonn  nnaaaarr  ttuuiinn  eenn  vviiccee  vveerrssaa…… 

 
Tuin 127 wordt sinds 2019 gehuurd door Joke Schut. Deze tuin is op 
papier al eigendom van de gemeente Rijswijk, maar wordt tot eind 2021 
in verhuur gegeven door De Schoffel. Een tuin bijhouden in een deel dat 
grotendeels verlaten is blijkt niet altijd even gemakkelijk en prettig te zijn.  
De keus voor een tuin bij De Schoffel heeft te maken met meerdere 
factoren. Joke had een vriend/ collega van haar man op de tuin wonen en 
kwam daar vaak. De rustige sfeer ervaarde ze altijd als prettig en na het 
overlijden van haar man besloot ze de stoute schoenen aan te trekken en 
deze tuin te huren. De borgsom was best hoog, maar het lukte haar om dit 
bij elkaar te krijgen. 
‘Wat trok je vooral in deze tuin?' vraag ik haar. 
‘De tuin lijkt net een stukje bos waar je in wandelt. Een hoge den, coni-
feren, een fruitboom en rondom struiken. De slootkant hoort erbij en 
daarachter ruisen de hoge wilgenbomen.’ 
Toen Joke er aan begon, was de tuin aan het verwilderen en moest het 
huisje aangepakt worden omdat het dak lekte. Ook de binnenkant werd 
opgefleurd. De stoelen die er nog stonden kregen een kleurtje en zo 
langzaamaan werd het Joke's huisje. 

 
Veel onkruid had kans gezien zich overal rond te woekeren. De buurvrouw 
had last van de  brandnetels die zich niet netjes aan de kavelgrens hielden.  
‘Maar mijn goede bedoelingen werden niet altijd gewaardeerd door 
andere levende wezens,’ zegt Joke, ‘ik had een hart gemaakt op de plek 
waar de kas weggehaald was en ingezaaid met bloemzaden.  
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Om het alvast wat aan te kleden had ik er diverse plantjes in gezet. De 
konijnen en fazanten waren me dankbaar, maar het gevolg was wel een 
groot hart van tuinaarde zónder groen!’ 
 ‘Maar over het algemeen,’ vraag ik haar, ‘altijd feest?’. 
‘Toch niet’ zegt Joke. ‘Ik had plantenbakken gemaakt bij mijn huisje met  
allerlei planten er in. Hoe het kan weet ik niet, maar binnen de kortste 
keren hadden de slakken hun buikjes volgevreten en in hun ijver alleen 
nog steeltjes overgelaten voor mij. Ik blijf doorgaan natuurlijk, maar nu 
heb ik maar een tafel geplaatst waarop ik planten en stekjes heb staan. De 
plantenbakken zijn naar mijn balkon thuis 
gegaan. Want ook thuis houd ik van groen om me 
heen. Ik heb mijn balkon als eerste groen 
gemaakt en nu volgt een buurvrouw mijn 
voorbeeld. Het maakt het zitten zoveel prettiger, 
ook dáár. 

 
Wat ik niet had verwacht is hoe stil het pad is waaraan ik mijn tuin heb. 
Omdat veel tuinen verlaten zijn, komen er enkel nog mensen langs die 
nog niet weg zijn van hun tuin na overname door de gemeente. Ook zij 
zijn nu huurders. Op mijn pad Oosteinde zijn dat er slechts vier. Die stilte 
is op zich prettig, maar je maakt weinig contact op deze manier.  
 
Binnenkort gaan ook mijn directe buurtjes naar een andere tuin en nemen 
hun huis mee. Dan zal ik meer last van de elementen hebben dus ik moet 
nog even bedenken of ik wil blijven. Geld om een tuin te kopen heb ik 
helaas niet en de oud-collega van mijn man - die nog steeds een goede 
vriend is - heeft om gezondheidsredenen de tuin verkocht. Maar voor 
zolang het duurt geniet ik nog maar van deze heerlijke tuin.’. 
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SSttoopp  vveerrbbrreeddiinngg  AA44!! 
 

Beste leden van tuinvereniging De Schoffel, 
Er is een groep bezorgde inwoners van Rijswijk die de verbreding van de 
A4 minimaal willen vertragen, maar liever nog tegen willen houden. 
Grootste zorg is verlies van groen, verslechtering van de (toch al slechte) 
luchtkwaliteit en de onzekerheid over kosten/baten die worden 
toegezegd. Het bestuur heeft laten weten dat De Schoffel als organisatie 
hieraan niet deelneemt. 
Wilt u de actie wel ondersteunen dan kunt u contact opnemen met 
woordvoerder Winfried Smith via het volgende mailadres: 
stopverbredingA4@gmail.com 
De gemeente Rijswijk heeft zich aangesloten bij het ‘Schone Lucht 
Akkoord’ waarbij Rijk, de provincie en gemeenten afspraken maken en 
elkaar ondersteunen bij de uitvoering van plannen om de lucht écht 
schoner te krijgen. Beschreven wordt ook wat bedrijven en inwoners zelf 
kunnen doen. Kijk op: www.schoneluchtakkoord.nl 
 
 

De mooiste dingen ontstaan als jij je gevoel durft te volgen. 
 

Ingezonden mail 

   Bedankt voor de Kavelflits. 

    Ik heb een paar vragen over de tekeningen van de Model Proef-  
    verkaveling. Ik mis een legenda, want wat stellen al die kleurtjes voor?  
    Verder: 
    1. Waar loopt de spoorlijn? 
    2. Waar komt de tunnel onder de spoorlijn? 
    3. Waar ligt het Wilhelminapark en de verbinding daar naartoe? 
    4. Waar komt hoogbouw? 
    5. Waar komen woningen en waar groenstroken? 

    Dus graag voor alle Schoffelaars een toelichting op de tekeningen. 
    Met vriendelijke groeten, Marijke Smit en Pieter Hartel (kavel 80)  

mailto:stopverbredingA4@gmail.com
http://www.schoneluchtakkoord.nl/
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Bedankt Marijke en Pieter voor jullie vragen. Misschien eerst ter 
verduidelijking: De Kavelflits wordt gemaakt door een (klein) groepje 
mensen die niet in het bestuur zitten. Het is ook geen mededelingenblad 
namens het bestuur of DE organisatie. Doelstelling is vooral leden te 
informeren over weetjes die spelen. 

Wat die kleuren inhouden, is ook ons niet bekend. Je kunt het Achtste 
herzieningsplan Grondexploitatie Sion-’t Haantje  inzien op:  

IB 20 050 Powerpoint ter toelichting op de GREX.pdf   
Je komt dan op een site van de gemeente, waar deze pdf te vinden is. 

De spoorlijn loopt op foto 1 naast het water dat je aan de onderkant ziet. 
De spoorlijn zelf is er niet in getekend. 
Op deze schetsen vind je geen van de twee tunnels terug die er komen. 
De grootste tunnel van de weg die de Lange Kleiweg verbindt met de 
Beatrixlaan, is al in grote lijnen aangelegd. De fietstunnel zou vrij direct bij 
de grond van De Schoffel komen aan de Delft-kant. Maar een definitieve 
plek hebben we tot nu toe niet gezien. 
Het Wilhelminapark ligt achter de spoorlijn, in het verlengde van de 
gronden van De Schoffel. Als je aan de kant van de spoorlijn staat, zie je 
het Wilhelminapark liggen. 

In de schets staan diverse vormen van bouw/gebouwen. Dit is geen 
definitief plan (zie hieronder ook een eerdere schets van De Schoffel). 
Reken er maar op dat er gevarieerd gebouwd gaat worden. Hoe hoog de 
hoogbouw wordt, gaan we tzt horen en ook of dit dicht bij De Schoffel 
komt of juist niet. 

Vanuit het bestuur zijn Frank Groote (secretaris) en Mark Roelofs 
(bestuurslid) in gesprek met degenen die over de planning van dit deel 
van RijswijkBuiten gaan. Wat wij van hen hebben begrepen, is dat direct 
na de zomervakantie de gesprekken weer opgepakt worden. Vragen kun 
je altijd aan het bestuur stellen en eventueel is het natuurlijk mogelijk bij 
de bespreking daarvan in de (openbare) bestuursvergadering aanwezig te 
zijn. Overleg dat dan even met voorzitter Gerard Daamen.  

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rijswijk&id=100189657
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Hier een schets die bij eerdere bespreking vanuit De Schoffel is gebruikt:

 

Stilte heeft niets te vertellen. Luisteren wel. 

 
 
 
 
 
 
 
Iets mee te delen? Stuur gerust in! 

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


7 

Het verenigingsgebouw krijgt vorm 
 
Voor mensen die nooit het gehele Schoffelcomplex bewandelen, zal het 
even wennen zijn. Op kavel 81 wordt hard gewerkt aan de bouw van een 
nieuw verenigingsgebouw. De noodzaak voor deze bouw wordt manifest 
als eind 2021 de parkeerplaats, het huidige bestuurshuisje en de toiletten 
echt overgedragen worden aan de gemeente. Nadat de vereniging de 
kavel kocht, duurde het even vóór de plannen werden uitgewerkt. Een 
werkgroep in wisselende samenstelling boog zich over de plannen en de 
planning. Ceciel van Baar, Birger Jansen, Cees Sprenger, Wim Coene en 
Renate Boere vormen de kern. Piet Coene is als ‘bouwmeester’ zeer 
betrokken en dat geldt ook voor Rob van der Harst die de elektroleidingen 
voor zijn rekening neemt. 
 
In meerder vergaderingen en met het uitzetten van een enquête werden 
de leden geraadpleegd over wensen en verlangens met betrekking tot 
gebruik van het verenigingsgebouw. Als eerste zijn de uitgangspunten 
vastgesteld. Het nieuwe gebouw moest voorzien in een grotere 
vergaderruimte, opslag van het archief, opslag voor gereedschap en 
machines en last but not least openbare en toegankelijke toiletten voor 
leden en bezoekers. In de enquêtes werd ook gevraagd welke bouw-
materialen de voorkeur hadden. Na veel schetsen en meerdere vergade-
ringen kregen de plannen langzamerhand gestalte. Op 14 juni kreeg u 
vanuit het bestuur als eens een mail met een afbeelding van het huisje. 
Hieronder een impressie hoe de kavel bouwrijp wordt gemaakt. 
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Het gaat een L-vormig gebouw worden met een hoog hoofdgedeelte (aan 
de Delftzijde) van 5 bij 10 meter. Daarin komt - naast de entree en de 
toiletten - een grote ruimte om te vergaderen en te verblijven. In de 
lagere smalle aanbouw van 3 bij 7,5 meter komt het keukenblok en de 
schuur. 
  
Bij de ligging van het gebouw is rekening gehouden met  de schuine 
hoeken van de kavel en dat was volgens Ceciel nog een heel gepuzzel.  
Het gebouw is nu zo op de kavel geplaats dat er optimaal gebruik gemaakt 
wordt van de ruimte. Zodoende blijft er ook nog een ruime buitenruimte 
over.  Over de invulling hiervan moet nog samen met de leden worden 
nagedacht; daar is nog geen plan voor. 
Belangrijk is ook hoe de ruimten gebruikt gaan worden. Zo is er een 
schuurgedeelte voor gereedschap en machines, maar die moeten goed 
gelucht kunnen worden vanwege de benzinemotoren en de grasmaaiers. 
Het zou ook kunnen dat de overkapping rechts dichtgemaakt wordt om 
dáár dan de grasmaaiers in te zetten. De vraag is natuurlijk hoeveel 
machinerie we nodig hebben als de speelweide en de gronden rondom 
naar de gemeente zijn gegaan? Natuurlijk komt er ergens een parkeer-
plaats (met hopelijk wat groen er omheen) waar in de werkbeurten tijd en 
aandacht aan besteed moet worden - maar het gehele buitenonderhoud 
wordt wel minder. Ook de vergaderruimte is ruimer en met een 
keukentje/bar te gebruiken voor méér dan alleen besprekingen.  

Kortom, er is nog veel uit te werken en met de leden af te stemmen, maar 
heel fijn is dat de bouwplannen nu in een ver gevorderd stadium zijn. De 
vergunning is aangevraagd bij de gemeente en als deze binnen is kan alles 
besteld worden. In de tussentijd zijn leidingen gelegd en is alles in 
gereedheid gebracht om het beton voor de fundering te storten.  
Reken er op dat er mogelijk een beroep op u wordt gedaan om hand en 
spandiensten te verlenen. Zó wordt het een plek van en voor ons 
allemaal. 

 

 



9 

Inbrekertjes… Ik zie jullie, maar zien jullie mij ook?                         
 
Jonge inbrekers hebben hun slag geslagen op De Schoffel. Door de 
weilanden aan de spoorkant en door de sloot kwamen ze op ons terrein 
en namen onder meer twee laptops mee uit huisjes. Wat een ellende! 
Vooral als op die laptops foto’s staan die je nergens anders meer hebt of 
aanvraagformulieren die je nou net even niet had uitgedraaid of 
gekopieerd.  
 
Een tweede bezoek van deze gassies werd voor hen even schrikken, want 
Robert (van tuinnummer 1) stond net met een grote heggeschaar in zijn 
handen toen ze weer door de sloot kwamen gewaad.  Hij op het droge en 
zij met een nat pak in de sloot. 
Als het aan Robert gelegen had, zou er een prikactie hebben plaats 
gevonden, maar toen Diana (tuin 8) met haar hond Tibby aan kwam 
rennen kozen de heertjes het hazenpad. De politie probeerde achteraf 
nog een spoor op te pakken, maar helaas! De heren waren er vandoor.  
 
Robert denkt niet dat ze zich snel weer vertonen, nu ze hebben gezien dat 
Schoffelaars tussen het tuinieren door heel waakzaam kunnen zijn. 
 
Overigens: hebt u zich al opgegeven bij Diana van der Meijden (06-
12381662) om toegevoegd te worden op de Schoffel-beveligingsApp? Bij 
goed gebruik zijn we snel alert op bovenstaande (ongewilde) acties en 
eventuele noodsignalen. 
 

Help mee de werkbeurten goed in te vullen 

Wil jij – samen met één of twee anderen – de werkbeurten helpen 
uitvoeren dan ben je heel erg welkom. Tot nu toe doet Piet Coene alles 
rond deze werkbeurten, van lijst maken tot indelen op de dag zelf. Als je 
dit samen met anderen doet heb je op jaarbasis 5 tot 7 keer een zaterdag 
van 10 tot 13.00 uur ‘dienst’. Meer informatie bij Piet Coene.  
Spreek hem aan of mail naar:  pietcoene@gmail.com 

 
 

mailto:pietcoene@gmail.com
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Ingestuurd door Beppy Roeters-Mulders 


